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یک سوم مردم دنیا قربانی 
سکته های قلبی می شوند 

چراغ نمايش محالت بايد روشن شود 

رييس انجمن اينترونشنال کارديولوژی ايران

 مدير کل اداره ارشاد اسالمی  استان عنوان کرد
34 ارابه های ناايمن که مرگ می آفريند 

3

ديابت، استعمال دخانيات ، فشار خون، آلودگی هوا و استرس
 از  عوامل موثر بر بروز بيماری های قلبی است 

 مدیر کل اداره ارشاد اسللالمی اصفهان گفت: از مهم ترین موارد مطرح برای رفع مشکالت 
تئاتر اصفهان می توان به احیاء تئاتر محلی با ایجاد سالن های ۵۰ نفره و اتمام ساخت سالن 

تئاتر شهر اصفهان اشاره کرد.
حجت االسللالم محمد قطبی درباره با فعالیت هایی که اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان 
برای تئاتر شهر دنبال می کند، اظهار داشللت: در وهله اول الزم است پایگاه اصلی برای این 
هنر نمایشی با نام تئاتر شهر اصفهان ایجاد شود که در شرایط فعلی اصفهان فاقد این مکان 

است.
وی افزود: تاالر فرشچیان استانداردهای الزم برای آمفی تئاتر را  ندارد ضمن اینکه در تمام 
طول سللال نمی تواند پذیرای نمایش باشللد بنابراین بهترین کار پیگیری ساخت تئاتر در 
مجتمع شهید کشوری است.وی اضافه کرد: با برگزاری جلساتی با معماران معروف اصفهان 

طرح معماری این ساختمان نسبت به فرم اولیه تغییر کرد چرا که این ساختمان باید نشانی 
از فرهنگ و هنر اصفهان داشته باشللد و معماری آن نیز مطابق با پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم باشد.وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم برای هنر نمایش در اصفهان اینکه الزم است 
تئاتر محلی را در اصفهان احیاء کنیم به این معنا که در محالت اصفهان سالن های کوچک 

۵۰ نفره برای تئاتر تجهیز و چراغ نمایش محالت روشن شود.
حجت االسللالم قطبی گفت: آیین نامه های تدوینللی و مصوبه تهران این امللکان را برای 
آموزشگاه ها، موسسات فرهنگی هنری و مجتمع های فرهنگی ایجاد کرده است که مطابق 

استاندارد تعریف شده تجهیز و به عنوان سالن نمایش تئاتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این موضوع موجب اجرای تئاتر در تمام محالت شهر شده و این مکرر شدن 

باعث آشنایی مردم در زمینه هنر نمایش و استقبال بیشتر از آن می شود.

ایران هفتمین مصرف کننده 
لوازم آرایش در جهان

رییس سللازمان غذا و دارو گفت: ایللران از نظر جمعیت 
هفدهمین کشللور جهان اسللت اما از نظر مصرف لوازم 
آرایشی هفتمین کشور دنیاسللت، واردات رسمی لوازم 
آرایشی حدود یک میلیارد دالر در سال است اما بیش از 

این میزان مواد آرایشی قاچاق وارد کشور می شود.
 رسللول دیناروند افللزود: در مورد بللازار لوازم آرایشللی 
می توانم اعالم کنم که ما بدترین وضع را از نظر قاچاق، در 
فرآورده های آرایشی داریم و متأسفانه در مورد اقالمی که 
به فرآورده های آرایشی و بهداشتی معروف هستند، بیشتر 
بازار در اختیار قاچاق است.معاون وزیر بهداشت در پاسخ 

به این پرسش که میزان قاچاق لوازم آرایشی...
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يادداشت

جنبشدانشجويیوامدار
هیچگروهوحزبینیست

امام جمعه فالورجان گفت: جنبش دانش��جویی وام دار هیچ 
گروه و حزبی نیس��ت. ، حجت االس��الم والمس��لمین محمد 
قدوس��ی در ویژه برنامه روز دانش��جو در جمع دانش��جویان 
و دانش آموخت��گان شهرس��تان فالورج��ان ضم��ن تبریک 
روز دانش��جو و گرامی داشت یاد و خاطره ش��هدای دانشجو، 
اظهار کرد: جنبش دانش��جویی در ایران ب��ر خالف جنبش 

روشنفکری، جنبش با اصالتی است.
وی اف��زود: استکبارس��تیزی و در رأس آن مب��ارزه با آمریکا 
و نیز استبدادس��تیزی و مقابله با فس��اد اجتماعی دو ویژگی 
عمده و ب��ارز این جنبش به ش��مار می رود.نماینده ولی فقیه 
در شهرستان فالورجان بیان کرد: این جنبش پس از شهادت 
سه دانشجو در جریان حضور معاون رییس جمهور آمریکا در 
16 آذرماه 1332 ش��کل گرفت و در طول تاریخ 60 ساله اش 

موجب نشاط و فعال بودن دانشگاه ها شده است.

حدادعادل:نبايداقتصادرابه
مذاکراتپیوندبزنیم

حداد عادل با اش��اره به روز 16 آذر، روز دانشجوگفت که در 
دوره بعد از جنگ نقشه و برنامه ای برای دانشگاه ریختند که 
جنبش دانشجویی به اپوزیسیون و مخالفت با اصل نظام تبدیل 
 ش��ود.غالمعلی حداد عادل که در همایش��ی در دانشگاه امام 
حسین )ع( شرکت کرده بود، به طرح آمریکا و انگلیس برای 
پیاده کردن مقاصد خود در ایران به کمک تحریم ها اش��اره و 
تأکید کرد: آمریکایی های دو طمع در ایران داشتند. یکی اینکه 
تالش کردند با استفاده از تحریم ها کاری کنند که شورش های 
احتمالی در ایران شکل بگیرد و مردم را با عوامل خود تحریک 
کنند که به خیابان بیایند و دوم تالش ب��ر تأثیرگذاری روی 
آرای مردم است.این نماینده مجلس همچنین از شرطی کردن 
مردم در برابر نتیجه مذاکرات انتقاد کرد و گفت: یکی از خطاها 
این اس��ت که اقتصاد را صددرصد به مذاکرات پیوند بزنیم و 

مردم را شرطی کنیم.

اشتوندرمذاکراتابقاشد
اتحادی��ه اروپ��ا اع��الم ک��رد کاتری��ن اش��تون، مس��ئول 
پیش��ین سیاس��ت خارج��ی ای��ن اتحادی��ه ب��ه عن��وان 
مش��اور فدری��کا موگرین��ی جانش��ین خ��ود ب��ه مذاکرات 
با ای��ران درب��اره برنامه هس��ته ای ته��ران ادام��ه می دهد.
 بخ��ش دیپلماتی��ک اتحادیه اروپ��ا در بیانی��ه ای اعالم کرد

  » فدریکا موگرینی تصمیم گرفت کاترین اشتون را به عنوان 
مش��اور ویژه خود منصوب کند و وظیفه او تسهیل مذاکرات 
هسته ای با ایران است .«کاترین اش��تون انگلیسی به عنوان 
مس��ئول بلند پایه امور خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 
پنج به اضافه یک ) آمریکا، چین، روس��یه، فرانسه، انگلیس و 

آلمان ( در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

برگزاریکالسهایآموزشازدواج
برایکاهشآسیبهایاجتماعی

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: کالس های 
آموزش ازدواج با هدف کاهش آس��یب های اجتماعی در این 

استان برگزار می شود.
 محم��د میرزایی در آیین افتت��اح 200 کالس آموزش پیش 
از ازدواج و خانواده مدارس اظهار ک��رد: تفاهم نامه همکاری 
آموزش و پرورش با بهزیستی ش��کل گرفته است و ما در این 
زمینه با همکاری آموزش و پرورش و مدرسان این سازمان در 

حال همکاری هستیم.
وی افزود: برگزاری این کالس ها در قالب 100 کالس آموزش 
ازدواج برای دختران دبیرستانی با هدف آموزش ازدواج موفق 
و 100 کالس برای زوج های جوان با ه��دف تحکیم خانواده 

آغاز شده است.

سريالمفاخرچهارمحالوبختیاری
تولیدمیشود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید ب��ر تالش همگانی 
برای کمک به هنرمندان استان از ساخت سریال 30 قسمتي 
 با موضوع مفاخر اس��تان خبرداد.قاسم س��لیمانی در   نشست 
هم اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر استان، با اشاره به نقش 
بی بدیل هنرمندان در همه مسایل سیاسی، اجتماعی و هنری 
 در طول تاری��خ افزود: خوش��بختانه بعد از پی��روزی انقالب

 انجمن های هن��ری، تاریخی و ادبی به س��رعت در اس��تان 
پیشرفت کرده اند به طوری که در این زمینه نه تنها کمبودی 
احس��اس نمی ش��ود بلکه روز ب��ه روز نقش هنرمن��دان در 
جامعه نمای��ان تر می ش��ود.وی اظهارکرد: در زم��ان قبل از 
انقالب هنرمندان اس��تان جایگاه اصلی خود را نداش��تند اما 
پس از پیروزي انق��الب نقش هنرمندان اس��تان بی بدیل تر 
شد.س��لیمانی همچنین از س��اخت س��ریال 30 قسمتي با 
موضوع مفاخر اس��تان خبرداد و گفت: این سریال 4میلیارد 
 تومان هزینه دارد که 40درصد آن از طریق استانداری تامین

 می ش��ود که تاکنون نی��ز 400میلیون توم��ان آن پرداخت 
شده است.

قیمتخريدتضمینیگندم
دراستاناعالمشد

معاون بهب��ود تولیدات گیاه��ی جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری قیم��ت خرید تضمینی گن��دم س��ال 94 را 11 هزار و 
550 ریال اعالم کرد.حمیدرضا دانش اظه��ار کرد: خرید گندم 
تضمینی در سال جاری بیش از 70 درصد گندم خوراکی و بذری 
نسبت به سال گذشته رش��د داشته اس��ت.وی افزود: با توجه به 
مصوبه شورای اقتصاد قیمت تضمینی گندم 11 هزار . 550 ریال 
اعالم شده است.با توجه به اینکه فصل کاشت گندم در این استان 
آغاز ش��ده و بر همین اس��اس قیمت تضمینی خرید گندم اعالم 
 شده تا کشاورزان رغبت بیش��تری به کاشت این محصول داشته

 باشند.

  وزیر اطالعات گفت: راهکار مقابله ب��ا پدیده داعش به 
راهکار نظامی ختم نمی ش��ود و باید با راه��کار امنیتی 
و اطالعاتی مقابله کرد، کاری که با پش��توانه جمهوری 

اسالمی ایران در عراق و سوریه دنبال می شود.
حجت االسالم سید محمود علوی در مراسم رونمایی از 
طرح جامع مسکن حوزه های علمیه در سخنانی رسالت 
این وزارت خانه در برابر حوزه های علمیه، پدیده داعش و 
اقدامات اطالعاتی و امنیتی وزارت اطالعات را در داخل 

و خارج کشور تشریح کرد.
وی ایج��اد امنیت و آرام��ش را برای مردم و ح��وزه را از 
وظیفه وزارت اطالعات دانس��ت و افزود: حوزویان نباید 
احس��اس کنند هر نظر علمی که می دهند امنیتش��ان 
به خط��ر می افتد و باید ج��واب بدهند.وزی��ر اطالعات 
طرح نظریات مختلف را باعث ش��کوفایی حوزه دانست 
و با اشاره به ش��کل گیری نظام جمهوری اسالمی بر پایه 
نظریه عمیق والیت فقیه گفت: زمانی این نظریه در برابر 
ش��بهات می تواند از دفاع خوبی برخوردار باش��د که در 

حوزه عرصه پردازش به آن آزاد باشد.
وزیر اطالعات با بیان اینکه این عرصه باید فراهم شود که 
در بحث آزاد و از نظر نظ��ری و نرم افزاری دفاع از والیت 
فقیه روز به روز تقویت و وسیع ش��ود، افزود: این امر در 
پرتوی ایجاد امنیت برای حوزه و نه امنیت بر حوزه ایجاد 
می ش��ود.وی گفت: اگر بالفاصله بر چس��ب ضد والیت 

فقیه بر کسی که در حوزه، هر سوالی در این باره مطرح 
کرد زده شود، حوزه در این بحث شکوفا نمی شود.

علوی تصریح کرد : ایجاد امنیت برای طرح مباحث نظری 
در حوزه وظیفه ماست اما اگر بحث طوری باشد که ضد 

امنیتی و موج هایی ایجاد کند بحث دیگری است.
وزیر اطالع��ات با بیان اینک��ه در تض��ارب آرای فضال و 
طالب، قدرت دفاع بیشتر و با منطق قوی تر از والیت فقیه 
به وجود می آید، گفت: اما اگر کام ها و لب ها به وس��یله 
فضای امنیتی س��اخته شده بسته ش��ود، افراد احساس 
نگرانی کرده و آرامش و اطمینان بر حوزه حاکم نباشد، 

این خدمتی به مباحثی مانند والیت فقیه نیست.
وزیر اطالعات گفت: بدترین ضربه ب��ه والیت فقیه این 
است که عرصه مباحث علمی را تنگ کنیم و بعد نتوانیم 

راهکار علمی منطقی در دفاع علمی پیدا کنیم.
وزیر اطالع��ات در بخش دیگر س��خنان خود به موضوع 
پدیده داع��ش پرداخت و گفت: امروز ت��ا حد زیادی در 
دنیا بر خالف گذش��ته ک��ه جنگ ارتش ه��ا بود جنگ 

سرویس های اطالعاتی و دستگاه های امنیتی است.
وزی��ر اطالع��ات پدی��ده داع��ش را مول��ود و مخل��وق 
سرویس های اطالعاتی امنیتی امریکا، رژیم صهیونیستی 
و همکاری عربس��تان، ترکیه، و اردن برای حفظ منافع 
خود و مقابله با گسترش فرهنگ و پیام انقالب اسالمی 
ایران دانست و افزود: راهکار مقابله با این پدیده به راهکار 

نظامی ختم نمی شود و باید با راهکار امنیتی و اطالعاتی 
مقابله کرد، کاری که با پشتوانه جمهوری اسالمی ایران 

در عراق و سوریه دنبال می شود.
وزیر اطالعات در ادامه با تش��ریح ایدئولوژی و فرهنگ 
حاک��م بر جری��ان تکفیری داع��ش گفت: ای��ن جریان 
خطرناکی است که س��رزمین هم در اختیار دارد؛ حدود 

45درصد عراق و 3 استان سوریه در اختیار آنها است.
وزیر اطالعات، ق��درت مالی زیاد پش��توانه حاکمیتی، 
امکانات رس��انه ای و جاذبه های بین الملل��ی را از دیگر 
مشخصات پدیده داعش دانس��ت و گفت: داعش روزی 
که موصل را تصرف کرد 5 میلیارد دالر دراختیار داشت 
و ب��ه آنها کم��ک می ش��ود.علوی افزود: اف��راد متمکن 
عربی در کویت، امارات، قطر، عربستان با سخاوتمندی 
به داع��ش کم��ک می کنن��د.وی گفت: یک��ی از رجال 
حکومتی کویت ب��ه صراحت می گفت این کش��ور توان 
 مدیریت کنترل ارسال مس��اعدت های مالی به داعش را

 ندارد.
وزیر اطالعات با اشاره به احس��اس خطر این کشور ها از 
داعش افزود: 3 اس��تان نجد، ریاض و یمامه عربستان از 
جانب داعش در خطر است و پیکره مردمی آنها طرفدار 
جدی این گروه هستند.علوی با اشاره به تبلیغ و حمایت 
رسانه های ماهواره ای از داعش به ویژه شبکه های العربیه 
و الجزیره گفت: وجود اف��راد تحصیل کرده و متخصص 
برای اس��تفاده از فضای مجازی در گ��روه داعش امکان 
تبلیغ برای این گروه را فراهم کرده است و اگر آن رسانه ها 
هم تبلیغ نکنند این گروه با اس��تفاده از فضای مجازی 
) تویت��ر - یوتی��وب - و فیس بوک ( ب��ه راحتی فعالیت 
می کنند بنابراین قدرت رس��انه ای دارند.وی در تشریح 
راهبرد داعش افزود: راهبرد این گ��روه ایجاد ناامنی در 
کشور های اسالمی و تقابل شیعه و سنی است و بی تردید 
سرویس های اطالعاتی و امنیتی امریکا و اسرائیل دراین 
موضوع دخالت دارند و ضروری است از وحدت مسلمین 
با جدیت حراست ش��ود و باید نیروی موجود در جهان 
اس��الم را به مقابله با این جریان تکفی��ری به حرکت در 
آورد.وزی��ر اطالعات در بخ��ش دیگر س��خنان خود به 
اقدامات امنیتی و اطالعاتی ای��ن وزارتخانه در داخل و 
خارج کشور پرداخت و کش��ته شدن برخی عناصر گروه 
تروریس��تی جیش العدل و دستگیری تعدادی از عوامل 

آنها را از جمله این اقدامات بیان کرد.

کاروان پیاده انصارالحسین)ع( مشهد با 66 نفر که به 
عشق امام حسین)ع( زندگی روزمره را رها کرده و در 
مسیر کربال در بیابان کوه و دشت گام بر می دارند به 

شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری رسید.
کاروان پیاده انصار الحس��ین کاروانی از عاشقان امام 
حسین)ع( است که از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( 
سفر خود را به عش��ق امام حس��ین)ع( به کربال آغاز 

کرده اند.
این عاشقان حسین با گذر از شهرها مختلف کشور و 
گذشتن از کوه و دشت بیابان در شوق رسیدن به کربال 

برای زیارت امام حسین)ع( هستند.
در این س��فر از نوجوان 12 س��ال تا پیرمرد 72 ساله 
کاروان را همراه��ی می کن��د. در بین این عاش��قان 
روشندلی نیز وجود دارد که با پای پیاده در رکاب این 

کاروان گام بر می دارد.
کاروان پیاده انصار الحس��ین)ع( که صب��ح روز نهم 
آبان ماه امسال از جواربارگاه ملکوتی علی ابن موسی 
الرض��ا)ع( حرکت خود را به س��مت کرب��الی معلی 
آغاز کرده و از ش��هرهای مختلف کش��ور گذشته به 
اس��تان چهارمحال و بختیاری رسیده اس��ت و وارد 
 ش��هر بروجن اولین ش��هر چهارمح��ال و بختیاری

 شده است.
مس��ئول هماهنگی کاروان پیاده انصار الحس��ین با 
اشاره به اینکه این کاروان پیاده نهم آبان سفر خود را 
به سمت کربال از مشهد آغاز کرده است، اذعان داشت: 
این کاروان با گذر از اس��تان های خراس��ان رضوی، 
خراس��ان جنوبی و اصفهان به چهارمحال و بختیاری 
رسیده است و بروجن اولین شهری است که وارد آن 

شده ایم. 
علی حقیر پور با اش��اره به اینکه تعدادی اعضای این 
کاروان 66 نفر است، عنوان کرد: کوچکترین عضو این 
کاروان یک نوجوان 12 س��ال و مسن ترین عضو این 
کاروان یکی پیرمرد 72 ساله است که به عشق حسین 

در مسیر کربال گام بر می دارند.
وی تاکید ک��رد: طی ح��دود 35 روز پی��اده روی به 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری رس��یده ای��م که 
اعضای ای��ن کاروان ی��ک ه��زار و 200 کیلومتر راه 
را تاکنون پیم��وده اند.وی تاکید ک��رد: همه اعضای 
ای��ن کاروان کار و زندگ��ی خ��ود را ب��ه عش��ق امام 
 حس��ین)ع( رها ک��رده ان��د و در این مس��یر گام بر 

می دارند.
وی تاکید کرد: یک روشندل نیز عضو این کاروان است 
که پای به پای اعضای این کاروان در مسیر کربال گام 

بر می دارد.
مسئول هماهنگی کاروان پیاده انصار الحسین اظهار 
داشت: این کاروان با اهدافی حرکت خود را آغاز کرده 
است که مهمترین آنها تجدید میثاق با شهدای انقالب 
اسالمی، اش��اعه و ترویج فرهنگ حسینی و فرهنگ 
عاشورایی در بین جامعه، احیای امر به معروف و نهی 
از منکر، اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری و... 
است و ش��عار این کاروان دعای س��المتی امام زمان 

است.
 وی بیان ک��رد: اعضای ای��ن کاروان از ش��هرهای و 
استان های مختلف کشور همچون، تهران، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، ش��یراز، خراس��ان ش��مالی، 
اسفراین، شیروان، چناران، تربت جام و تربت حیدریه، 

طبس و... هستند.
علی حقیر پور در جواب س��وال خبرنگار درباره اینکه 
س��ردی هوای چهارمحال و بختیاری مش��کلی برای 
اعضای گروه در مس��یر راه ایجاد نکرده است، اظهار 
داشت: کاری که از مشهد تا کربال انجام می شود کار 
عشق است و عشق امام حسین)ع( همه را بیابان گرد 

می کند و همه با بحث گرما و س��رما و کوه و دش��ت 
و بیاب��ان آش��نا کرده 
اس��ت تاکنون به مدد 
یاری امام حس��ین)ع( 

مشکلی نداشته ایم.
مس��ئول هماهنگ��ی 
کاروان پی��اده انص��ار 
الحس��ین در ادام��ه با 
اش��اره به اینک��ه 16، 
17روز دیگر در مسیر 
هس��تیم تا ب��ه کربال 
برسیم، اذعان داشت: 
از بروج��ن به س��مت 
ل��ردگان و س��پس به 
سمت استان خوزستان 

حرکت می کنیم.
وی اذع��ان داش��ت: 

در اس��تان خوزس��تان از مس��یر ای��ذه، باغمل��ک، 
رامهرم��ز، آبادان به س��مت م��رز ش��لمچه حرکت 
م��ی کنی��م وتجدی��د میثاقی با ش��هدای ش��لمچه 
 خواهیم داش��ت و س��پس به س��مت کرب��ال حرکت

 می کنیم.

وزيراطالعات:

۳استانعربستانازسویداعشدرخطراست

کاروانانصارالحسین)ع(بهبروجنرسید

داعش مخلوق سرویس های اطالعاتی امنیتی امریکا  است 

عشقامامحسین)ع(همهرابیابانگردمیکند

انرژیهستهایوموشک
بالستیکحقايراناست

امام جمعه اصفهان گفت: هم انرژی هس��ته ای و هم 
موشک بالستیک حق ملت ایران است، چرا که در دنیا 
هیچ منعی برای آن وجود ندارد.آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد در خطبه های ای��ن هفته نماز جمعه 
اصفهان با اش��اره به س��خنان اخیر س��خنگوی کاخ 
سفید اظهار کرد: در روزهایی که مذاکرات هسته ای 
ایران با 1+5 در حال رسیدن به نقطه مطلوبی است، 
سخنگوی کاخ س��فید می گوید اگر توافق هسته ای 
هم با ایران حاصل ش��ود تحریم ها برداشته نخواهد 
شد، مگر اینکه ایران موشک بالستیک نداشته باشد.

وی افزود: به سران کش��ور آمریکا می گوییم که هم 
انرژی هسته ای و هم موشک بالستیک حق ملت ایران 
است، چراکه در دنیا هیچ منعی برای آن وجود ندارد.

خطیب جمعه اصفه��ان با بیان اینک��ه ایران به یک 
قدرت در منطقه تبدیل ش��ده و در انرژی هسته ای 
هر روز پیش��رفت می کند، ادامه داد: ایران نیازی به 
سالح کشتار جمعی ندارد و علمای ما و رهبر معظم 
انقالب بارها فتوا داده اند که استفاده از این سالح ها 
حرام اس��ت.وی در بخ��ش دیگ��ری از خطبه های 
نماز جمعه اصفهان با اش��اره به س��الروز ش��هادت 
سیدحس��ن مدرس و روز مجلس بیان کرد: مدرس 
یک مس��لمان واقع��ی در مجلس و نماین��ده ای بود 
 که نه تنها افتخار اصفهانی ها اس��ت بلکه شیعه به او 

می نازد.

آمريکايیهادرتمام
حرفهايشانغیرقابلاعتمادند

رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: ام��روز پس 
از یک س��ال مذاکرات هس��ته ای آمریکایی ها در تمام 
حرف هایشان غیرقابل اعتماد ش��ده اند و حیثیت ملی 
آمریکا را مفتضح کرده اند.س��ردار سرلشکر سیدحسن 
فیروزآب��ادی رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح طی 
س��خنانی، گفت: منافع م��ردم آمریکا مق��دم بر منافع 
صهیونیست ها اس��ت. این حرف که آمریکایی ها خود را 
مسئول امنیت رژیم اش��غالگر، جنایتکار و کودک کش 
صهیونیستی بدانند، راهبردی غلط است. رییس ستاد 
کل نیروهای مس��لح افزود: راهبرد درست این است که 
اوباما در مابقی عمر ریاس��تش آبروی سیاه پوس��تان را 
بخرد و منافع ملی مردم کشورش را بر خواسته های پلید 

صهیونیست ها ترجیح دهد.

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: 
دانشگاه اهرم سیاس��یون برای 

دستیابی به اهدافشان نیست.
حجت االسالم س��ید ابوالحسن 
فاطم��ی در خطبه ه��ای ای��ن 
هفته نماز جمعه ش��هرکرد که 
در مصالی ب��زرگ امام خمینی 
این ش��هر برگ��زار ش��د، اظهار 
داشت: بعد از کودتای 28 مرداد 
دولت مصدق س��اقط ش��د که 
بیش��ترین نقش را در این کودتا 
دولت های آمری��کا و انگلیس با 
کمک عوامل نفوذی و همچنین 
کمک اهرم های فشاری که این 
ابرقدرت ها داش��تند توانستند 
به راه بیاندازن��د و بعد از آن یک 
نظ��ام دیکتاتوری را در کش��ور 
ایران اجرا کنند.فاطمی با بیان 
اینک��ه محمدرض��ا پهل��وی در 
ط��ول 12 س��ال حکومت خود 
ق��درت چندانی نداش��ت ادامه 
داد: محمدرضا بع��د از کودتای 
28 مرداد و تا پایان سلطنت خود 
به کمک آمری��کا و انگلیس و با 
تشکیل یک حکومت دیکتاتوری 
توانست بر مردم حکومت کند و 
در ای��ن زمان مجل��س، مجلس 
فرمایشی بود و دولت ها به تعبیر 
خود غالمان خان��زاد و چاکران 
اعلی حضرت بودند.امام جمعه 
موقت شهرکرد گفت: در 16 آذر 
سال 32 شمس��ی یعنی زمانی 
که ریچارد نیکسون عازم ایران 
بود دانش��جویان در اعتراض به 
حضور وی در ای��ران تظاهرات 
کردند و طی برخ��ورد حکومت 
شاهنش��اهی با آنان س��ه تن از 
آن ها ش��هید ش��دند و از این رو 
این روز در انقالب روز دانش��جو 
نام گرفت و این یعنی دانش��جو 
همیش��ه زنده و آگاه است.وی 

تصری��ح ک��رد: عل��م، دانش و 
به دنب��ال دانش رفت��ن چیزی 
اس��ت ک��ه در اس��الم و ق��رآن 
کریم بس��یار به آن توجه شده و 
حتی در قر آن به قل��م و آنچه با 
آن می نویس��یم قس��م یاد شده 
که ای��ن نش��ان از ارزش واالی 
دانش در اسالم اس��ت.فاطمی 
با توجه به روایات س��ه کمال را 
برای انس��ان برش��مرد و گفت: 
یکی از ای��ن کم��االت تفقه در 
دین است یعنی انسان ریشه ای 
دین و مسائل دینی را یاد بگیرد.

این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: 
یکی دیگر از این کماالت صبور 
بودن در مصائب است و سومین 
کمال هم حس��ابگر بودن است 
و انس��ان باید در هنگام بخشش 
بس��یار سخاوت داش��ته باشد و 
در زمان حس��اب کردن بس��یار 
حس��ابگر، چ��ون بی توجهی به 
حس��اب و کت��اب باع��ث بروز 
حق الن��اس و خیانت می ش��ود.

خطی��ب جمعه ش��هرکرد برای 
علم نافع با توجه ب��ه روایات دو 
علم را بیان کرد و گفت: علم دین 
 و علم بدن از جمل��ه این دو علم 

هستند.
وی گفت: بقیه علوم هم برحسب 
نیاز مردم الزم هستند و در این 
علوم ه��م نیت فرد بس��یار مهم 
است چون اگر هر علمی با نیت 
الهی انجام ش��ود و برای خدا و 
با هدف خدمت به مردم باش��د، 

بسیار ارزشمند است.

اخبارکوتاه

2
اساس کار دولت ها اعتماد مردم است

یک نماینده پیش��ین مجلس با بیان این که اعتماد در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی در 
نقطه مطلوب نیست، اظهار کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب برای ایجاد اعتماد اقتصادی باید سه قوه کامال 

متحد و هماهنگ مواضع مشترکی را اعالم کنند.
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3 شهربازی در استان پلمب شد

فرمانداری اصفهان با طرح تحقیق و تفحص 
شهربازی روياها موافقت کرد

مدیرکل اداره اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان از پلمب س��ه ش��هربازی در 
شهرستان های مبارکه، نجف آباد و خمینی شهر خبر داد. این شهربازی ها به علت پایان اعتبار 

مجوز بهره برداری و عدم تمدید آن تا صدور مجوز بهره برداری پلمب شده است.
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رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد 

ايران هفتمین مصرف کننده لوازم آرايش در جهان
ريیس انجمن اينترونشنال کارديولوژی ايران

يک سوم مردم دنیا قربانی سکته های قلبی می شوند
رییس انجمن اینترونش��نال کاردیولوژی ایران گفت: 
بیماری کرونر که موجب آترواس��کلروز می ش��ود در 
تمام دنیا حتی ایران اولین عامل مرگ و میر محسوب 

می شود.
دکت��ر محم��ود هاش��میان در دومی��ن همای��ش 
آتروترومبوزیس با بیان این مطل��ب اظهار کرد: حدود 
یک سوم مردم جهان بر اثر سکته های قلبی جان خود را 
از دست می دهند که عامل آن ناشی از رسوب کلسترول 

داخل رگ ها است.
وی دیابت، استعمال دخانیات ، فش��ار خون، آلودگی 
هوا و استرس را عوامل موثر بر بروز بیماری های قلبی 

برشمرد.
متخصص بیماری های قلب و عروق ادامه داد: همچنین 
فشار خون نیز عامل مهمی در بروز بیماری های قلبی به 
شمار می رود حال آن که به دلیل خاموش و بی عالمت 
بودن این بیماری ح��دود 25 درصد مردم جهان به آن 

مبتال هستند.
وی تأکید کرد: فشارخون بیماری درمان پذیری نیست، 
بلکه نیازمند پیگیری های درمانی ، دارویی و پرهیز از 

خود درمانی است.

 

از این رو گرفتن فش��ار خ��ون از هم��ان دوران بچگی 
از اهمی��ت خاصی برخ��وردار اس��ت و از س��نین 20 
 س��ال به باال پیگی��ری م��داوم آن اهمیت بیش��تری
  می یابد.هاش��میان بهترین راه پیش��گیری از ابتال به

 بیم��اری های قل��ب و ع��روق را مصرف غذای س��الم 
دانس��ت و گف��ت: در عی��ن ح��ال پرهی��ز از مصرف 
روغ��ن، غذاه��ای س��رخ کردن��ی و فس��ت فوده��ا و 
 همچنین انجام ورزش و فعالیت ه��ای بدنی به عنوان

 اصلی ترین برنامه روزانه نقش بس��یار پر رنگی دراین 
راستادارد.

رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: ایران از نظر جمعیت 
هفدهمین کشور جهان اس��ت اما از نظر مصرف لوازم 
آرایشی هفتمین کشور دنیاست، واردات رسمی لوازم 
آرایشی حدود یک میلیارد دالر در سال است اما بیش 

از این میزان مواد آرایشی قاچاق وارد کشور می شود.
 رس��ول دیناروند افزود: در م��ورد بازار لوازم آرایش��ی 
می توانم اعالم کنم که ما بدترین وضع را از نظر قاچاق، 
در فرآورده های آرایش��ی داریم و متأس��فانه در مورد 
اقالمی که به فرآورده های آرایشی و بهداشتی معروف 

هستند، بیشتر بازار در اختیار قاچاق است.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که میزان 

 قاچاق لوازم آرایش��ی به کش��ور چقدر اس��ت، گفت:
 نمی توانم آمار بدهم اما می توانم بگویم که سهم بازار 
قاچاق در مورد این اقالم از همه اقالم دیگر بیشتر است 
و شاید اگر بگویم بازار واقعی و رسمی این کاالها نسبت 
به قاچاق، کدام وزنش بیشتر اس��ت، شاید بتوان گفت 

قاچاق از واردات رسمی لوازم آرایشی بیشتر است.
وی ادامه داد: در واقع واردات رس��می لوازم آرایش��ی 

سهمش بسیار کمتر از قاچاق است.
دیناروند افزود: راه حل جلوگیری از قاچاق لوازم آرایشی 
این است که تولیدات با کیفیت در کش��ور راه بیفتد و 
برندهای معروف دنیا را بتوانیم به صورت س��اماندهی 
شده وارد کنیم تا نیازمند اینکه به صورت قاچاق بیایند 
نباش��د یا حتی زمینه اینکه این برندها در داخل کشور 
تولید شوند با توجه به اینکه متأس��فانه بازار بزرگی در 
ایران دارند باید فراهم شود.رییس سازمان غذا و دارو در 
مورد جایگاه ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی گفت: ما 
از نظر جمعیت کشور هفدهم جهان هستیم ولی از نظر 
مصرف لوازم آرایشی کشور هفتم دنیا هستیم و با اینکه 
هفدهمین کشور پر جمعیت دنیا هستیم از نظر مصرف 

دارو جزو 50 کشور پر مصرف دنیا هم نیستیم.

براساس اعالم سازمان راهداری و آمارهای کشته شدگان:

 اتوبان قم-اصفهان  از جاده های  
خطرناک کشور 

براساس اعالم سازمان راهداری و آمارهای کشته شدگان در حوادث جادهای 
10جاده خطرناک کشور مشخص شد. 

جاده تهران - سمنان – مشهد: بیابانی و یکنواخت بودن مسیر باعث خستگی، 
کسلی و خواب آلودگی رانندگان می شود که خود عامل بخشی از سوانح است. 
 تهران - ق��م - اصفهان – ش��یراز: اتوب��ان قم-اصفهان به دلیل س��رعت باالی 
اتومبیل های عبوری، یکی از معابر حادثه ساز در مسیر شیراز است. در عین حال 
باید از اتوبان شدن این مس��یر به عنوان یکی از علل کاهش تصادفات جادهای 

در آن یاد کرد. 
تهران – خوزستان: یکی از جاده های پرخطر و کمتر شناخته شده برای حوادث 

رانندگی است. 
جاده چالوس: عرض کم، تردد بسیار باال به خصوص در ایام تعطیل، قدیمی بودن 
مسیر، کوهستانی بودن و خطر ریزش سنگ و بهمن جاده چالوس را به یکی از 

ترسناک ترین جاده های کشور تبدیل کرده است. 
سیرجان � بندرعباس: حادثه خیز بودن این محور به دلیل عرض کم آن است. 

بندرعباس – الر: ج��اده هایی که در برخی نقاط آن عالئم خط کش��یده وجود 
ندارد و تیرهای چوبی برق هم در کنار جاده وجود دارد.

  قم- گرمس��ار: اس��تاندارد نبودن جاده و نبود پاس��گاه های پلی��س به عنوان 
مهمترین انتقادها به این معبر عنوان شده است. 

گردنه اسدآباد همدان: ارتفاع این گردنه به حدود 2000متر میرسد. 

www.zayanderoud.com

شماره 93/8306/ص مورخ 93/9/15 
آگهی مناقصه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- موضوع مناقصه : اجرای کامل پايگاه بسیج ، محوطه و ديوار محوطه مسجد محله E2 شهر جديد فوالد شهر 
2- مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جديد فوالد شهر 

 3- مهلت و محل دريافت اس�ناد مناقص�ه : از تاري�خ 93/9/17 تا پاي�ان وقت اداری م�ورخ 93/9/26و از طري�ق مراجعه به پاي�گاه اينترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir  و يا به شرکت عمران شهرجديد فوالد شهربه نشانی ، بلوار 

ولی عصر - میدان ولی عصر تلفن : 0315-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاريخ گشايش آن : زمان تحويل پیش�نهاد قیمت تا پايان وقت اداری مورخ 93/10/6 و زمان گشايش 

پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاريخ 93/10/7 می باشد .
5- مبلغ برآورد : يک میلیارد وهشتصد و شصت و سه میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و شصت وهفت )1/863/978/067( ريال بر اساس 

فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 93 
6- نوع و میزان سپرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ نودو پنج میلیون  )95/000/000( ريال بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر 
جديد فوالد شهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا  فیش واريزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی 

بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جديد فوالد شهر .
7- مدارک مورد نیاز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری : ارايهمعرفینامه کتبی نماينده شرکت 

 تذکر : داش�تن حداقل پايه پنج س�اختمان و ابنیه ) گواهینامه صالحی�ت معاونت برنامه ري�زی و نظارت راهبردی ( جهت ش�رکت در مناقصه
 الزامی است 

پرواز ايده ها در قالب مسابقه 
دانشجويی در اصفهان

 دبیر کمیته فرهنگ شهروندی گفت: به مناسبت روز دانشجو 
قدرت ارایه راهکار جهت ارتقاء فرهن��گ کار جمعی در قالب 
مسابقه ای سنجیده می شود و ایده های دانشجویان در قالب 

مسابقه ای به پرواز در می آیند.
حامد نظری در مورد مسابقه ایده پردازی که ویژه دانشجویان 
برگزار می ش��ود، اظهار داش��ت: این مس��ابقه به مناس��بت 
گرامیداش��ت 1۶ آذر روز دانش��جو و به همت کمیته فرهنگ 
ش��هروندی و پیرامون یک کار جمعی در سطح دانشگاه های 

شهر اصفهان برگزار می شود.
دبی��ر کمیت��ه فرهن��گ ش��هروندی تاکی��د ک��رد: در ای��ن 
 مس��ابقه دانش��جویان عالقمن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایت

 www.idbank.ir در قس��مت ویژه دانشجویان می توانند 
ایده های خود را در قالب های هنری، ادبی، پژوهشی از تاریخ 
1۹ آذر به مدت بیس��ت روز بارگذاری کنند.وی یادآور ش��د: 
جوایز این مس��ابقه سفر به ش��هرهای خواهر خوانده اصفهان 

پیش بینی شده است.

اداره شهر اصفهان بر محور پژوهش 
انجام شود

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گف��ت: پژوه��ش یکی از 
اساسی ترین نیازها برای نیل به پیش��رفت و توسع همه جانبه یک 
کشور بوده و اداره شهر بزرگی مانند اصفهان بر محور پژوهش باشد.

رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
فرا رسیدن 1۶ آذر ) امروز (  روز دانش��جو اظهار داشت: روز 1۶ آذر 
به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر 
استعمارغرب و اس��تبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین 
به یادگار ثبت ش��ده اس��ت.وی با اعتقاد بر اینک��ه پژوهش یکی از 
اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسع همه جانبه یک کشور 
بوده و قدرت و استقالل هر کش��وری بر پژوهش و تولید علم استوار 
بوده، تصریح کرد: اگر اداره شهر بزرگی مانند اصفهان بر محور پژوهش 
باشد، بدون شک نتایج علمی و واقعی پژوهش های علمی می تواند 
زمینه های رشد و توسعه شهر اصفهان را بیش از پیش فراهم کرده که 
برای تحقق این امر باید زمینه های حضور بیشتر و بهتر دانشگاهیان 

در برنامه ریزی های شهر و شهرداری تسهیل شود.

سند سبک زندگي اسالمي 
کالنشهرهاي کشور تصويب شد

معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان در نشست تدوین 
سند راهبردي سبک زندگي ایراني- اسالمي کالنشهرهاي کشور 
گفت: هیچ نهادي به اندازه شهرداري ظرفیت پرداختن به موضوع 

سبک زندگي را ندارد.
علي قاسم زاده اظهار داش��ت: در دوره جدید فعالیت شهرداري 
اصفهان تصمیم گرفتیم در حوزه فرهنگ قوي تر کنیم، به طوري 
که فعالیت هایمان در این زمینه به ذات شهرداري نزدیک باشد، 
به نتیجه مناس��ب منجر ش��ود و بتوانیم از طریق آن براي برخي 
معضالت شهري راه حل پیدا کنیم. وي افزود: پس از این بررسي به 
دو موضوع مهم هویت و سبک زندگي رسیدیم. در بحث هویت باید 
 بر روي عناصري از ش��هر که تعلق و تعهد مردم به شهر را افزایش

 مي دهد و آن ها را ترغیب به مشارکت در این حوزه مي کند، کار 
کنیم. قاس��م زاده اظهار کرد: بخش��ي از این بحث احیاي عناصر 
هویتي شهر است تا مردم آن ها را بشناسند و بخش دیگر خلق آثار 
جدید در دوره جمهوري اسالمي و اضافه کردن عناصر هویتي به 
کالبد شهر است که در این زمینه نباید به برنامه هاي نرم افزاري 

اکتفا کنیم و برنامه هاي سخت افزاري هم داشته باشیم. 

ريل گذاري خط يک مترو حدفاصل 
سي و سه پل تا ايستگاه صفه

     معاون اجرایي سازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان اعالم 
کرد: عملیات ریل گذاري خط یک مترو حدفاصل سي و سه پل تا 

ایستگاه صفه آغاز مي شود.
 سعید کورنگ بهشتي با بیان این خبر گفت: عملیات ریل گذاري 
خط یک مترو حدفاصل سي و سه پل تا ایستگاه صفه در دستور 
کار قرار دارد. وي با اش��اره به اینکه این طرح در مرحله انتخاب 
پیمانکار اس��ت، افزود: به زودي عملیات ریل گذاري مرحله دوم 

خط یک مترو آغاز مي شود. 
معاون اجرایي سازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان تصریح 
کرد: حدود ۳0 میلیارد تومان اعتبار براي اجراي ریل گذاري این 

محدوده اختصاص داده شده است.

 نتايج آزمون وکالت تا 7 دی ماه 
اعالم می شود

رییس اتحادیه سراس��ری کانون های وکالی ایران گفت: نتایج 
آزمون وکالت تا ۷ دی ماه اعالم خواهد شد.

 بهمن کش��اورز درباره آزمون وکالت گفت: 55 ه��زار 51۹ نفر 
داوطلب داشتیم. آزمون با کمال نظم و ترتیب انجام شده و هیچ 

مشکلی از کانون ها گزارش نشده است.
وی افزود: درباره س��وال ها هم ب��ا پرس وجویی ک��ه از بعضی از 
داوطلبان داشتم متوجه شدم که ظاهرا در مجموع راضی بودند و 
سواالت استاندارد بود.رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
ایران اظهار داشت: امیدواریم که حداکثر تا ۷ دی بتوانیم نتیجه 
آزمون را اعالم کنیم.کش��اورز درباره روند تصحیح پاسخنامه ها 
گفت: پاس��خنامه ها با ماش��ین تصحیح می ش��ود و اگر کس��ی 
اعتراضی داشت بعد از اعالم نتیجه می تواند اعتراض کند و سازمان 

سنجش پاسخنامه هایشان را با دست دوباره تصحیح می کند.
وی درباره نحوه گزینش برگزیدگان آزمون وکال تصریح داشت: 
نحوه گزینش آنها به ترتیب تقدم نمره است که سازمان سنجش 
آنها را به کانون ها معرفی می کند. همچنین کانون ها در گذشته 

تعداد مورد نیازشان را اعالم کرده اند.

سرانجام پس از گذش��ت چندماه از 
ارایه مصوبه ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان در خصوص طرح تحقیق و 
تفحص از شهربازی  رویاها، فرمانداری 
اصفهان نی��ز با اج��رای ای��ن طرح 
موافقت کرد.طرح تحقیق و تفحص از 
شهربازی رویاها در شصتمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با 11 رای موافق به تصویب رس��ید.

براساس مصوبه شورای اسالمی شهر 
اصفهان در مردادماه امسال قرار شد 
برای ورودی ش��هر بازی شهر رؤیاها 
از هر نف��ر پنج هزار توم��ان دریافت 
شود و دس��تگاه  ها نیز از سه تا هفت 
هزار تومان نیز قیمت  گذاری ش��ود 
اما ش��هرداری اصفه��ان این مصوبه 
را امضاء نک��رد و از آن زمان تاکنون 
ورودی ۴0 ه��زار تومان��ی از هر نفر 
 در ش��هر بازی ش��هر رؤیاها دریافت

 می کند و دلیل این موض��وع را نیز 
عدم پذیرش ش��ریک چینی عنوان 

کرده است.
بر این اساس اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان عقیده داشتند که باید 
کمیت��ه تحقی��ق و تفحص از ش��هر 
بازی رؤیاها باید تش��کیل ش��ود تا با 
تش��کیل این کمیته، شورای شهر به 
ش��هرداری برای رفع مش��کالتش با 
ش��ریک چینی کمک می کند ضمن 
اینکه با اجرای این مصوبه تمام مردم 
می توانند از ش��هر بازی شهر رؤیاها 
استفاده کنند.با توجه به اینکه برای 
الزم االجرا ش��دن این مصوبه تایید 
فرمانداری الزامی است تا اواسط آبان 
ماه هنوز این مصوبه برای فرمانداری 
ارسال نشده بود اما به تازگی پس از 
بررسی این مسئله در کمیته انطباق 
فرمان��داری، این ارگان نی��ز با طرح 
تحقیق و تفحص شهر رویاها موافقت 
کرد.فضل اهلل کفیل با اشاره به مصوبه 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان در 

خصوص طرح تحقی��ق و تفحص از 
ش��هربازی رویاها اظهار داشت: این 
مصوبه همچون دیگر مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان برای بررسی به 

فرمانداری ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه فرمانداری با اجرای 
طرح تحقیق و تفحص از ش��هر بازی 
رویاها موافقت کرده است، ادامه داد: 
این اقدام با توجه به ش��رایط موجود 
و اختالف نظری که بین ش��هرداری 
و شورای اسالمی ش��هر اصفهان در 
خص��وص بهره برداری و ن��رخ بلیت 
این ش��هر بازی ایجاد شده است کار 
مناس��بی اس��ت.ندا واش��یانی پور، 
س��خنگوی ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان نیز در گفتگ��و در خصوص 
اجرای طرح تحقیق و تفحص ش��ورا 
از شهربازی رویاها اظهار داشت: این 
طرح با تش��کیل کمیته ای از هشت 
نفر از اعضای ش��ورا کار خود را آغاز 

کرده است.
وی با بیان اینکه این کمیته تاکنون دو 
جلسه در خصوص تحقیق و تفحص 
ش��هربازی رویاها برگزار کرده است، 
افزود: غالمحسین صادقیان به عنوان 
رییس، اصغر آذربایجان��ی به عنوان 
نایب ریی��س و عدن��ان زادهوش به 
عنوان مخبر این کمیته معرفی و در 
حال بررسی گزارشات هستند.شورای 
ش��هر تحقیق و تفحص از شهر بازی 
ش��هر رؤیاها را به ای��ن دلیل مصوب 
کرد که به ش��هرداری کمک کند تا 
مشکالتش را با شریک چینی برطرف 
کند.وی با بیان اینک��ه با ورودی ۴0 
هزار تومان، اکثریت مردم نمی توانند 
از ش��هر بازی ش��هر رؤیاها استفاده 
کنند، اظهار کرد: شهرداری مصوبه 
شورای شهر را در راستای بهره  برداری 
از این ش��هر بازی نادیده گرفت و به 
صورت غیرقانونی این ش��هر بازی را 

اداره می کند.

 رییس پلی��س امنیت اخالقي نی��روي انتظامي 
با اش��اره به مصادیق بدپوشش��ي در زمس��تان 
۹۳، گف��ت: به طور حت��م کاله، حج��اب کاملي 
براي بانوان محس��وب نمي ش��ود و با اس��تفاده 
کنن��دگان مانتوهاي کوتاه، تن��گ و منقوش به 
تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایراني و ساپورت هاي 
 بدن نما و منقش به طرح ه��اي مبتذل برخورد

 مي شود.
س��رهنگ محمد مس��عود زاهدیان با اش��اره به 
فعالیت پررنگ گش��ت هاي امنی��ت اخالقي در 
س��طح جامعه، اظهار داش��ت: افراد بد پوششي 
که ضوابط عمومي عفاف و حج��اب را در جامعه 
رعای��ت نمي کنن��د از طریق واحده��اي پلیس 
امنی��ت اخالق��ي م��ورد پیگ��رد ق��رار گرفته و 
 با برخورده��اي مش��اوره اي و آموزش��ي روبرو

 مي شوند. 
وي با اش��اره به اینک��ه اقدامات پلی��س امنیت 
اخالقي، دفاعي و ایجابي است، افزود: این پلیس 
به دنب��ال حفظ اصال��ت فرهنگ��ي و اجتماعي 
متناس��ب با خواس��ت عمومي جامع��ه ایراني و 

تحکیم آنها است. 

رییس پلیس امنی��ت اخالقي ناج��ا، برخورد با 
خودنمای��ي و هنجارش��کني را وظیف��ه جاري 
این پلیس دانس��ت و گفت: عف��اف و حجاب در 
جامعه تعریف ش��ده و ممکن است لباسي داراي 
پوش��یدگي باش��د اما مایه تب��رج و خودنمایي 
 ب��وده و عف��ت عموم��ي را م��ورد ه��دف ق��رار 

دهد. 
به گفت��ه زاهدی��ان، مصادیق حج��اب که مورد 
پذیرش ضوابط ش��رعي و عرفي است، مشخص 
بوده و افراد نبای��د با لباس هاي ب��دن نما، عفت 
عموم��ي را جریحه دار کنند ک��ه در این صورت 

مورد پیگرد قرار مي گیرند. 
ای��ن مق��ام انتظام��ي ب��ا اش��اره ب��ه مصادیق 
بدپوشش��ي و برخ��ورد پلیس امنی��ت اخالقي 
با بدپوشش��ان در زمس��تان ۹۳، گف��ت: به طور 
 حتم کاله حجاب کاملي براي بانوان محس��وب 
نمي شود و با استفاده کنندگان مانتوهاي کوتاه، 
تنگ و منقوش ب��ه تصاویر نامأن��وس با فرهنگ 
 ایران��ي و س��اپورت هاي ب��دن نم��ا و منقش به 
ط��رح ه��اي مبت��ذل برخ��ورد ش��ده و در 
پلی��س،  ه��اي  گش��ت  مواجه��ه  ص��ورت 

ای��ن اف��راد ب��راي اص��الح وض��ع ظاه��ري 
 خ��ود ب��ه مقره��اي تعیی��ن ش��ده، هدای��ت

 مي شوند. 
ش�یوه نامه مش�ترک پلیس و وزارت 

ارشاد براي مجوز کنسرت ها 
رئیس پلیس امنیت اخالقي ناجا با اشاره به تهیه 
و تدوین ش��یوه نامه اي مش��ترک توسط پلیس 

و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي براي 
نحوه صدور مجوز 
ب��ه کنس��رت ها، 
گفت: در راس��تاي 
کاهش ناهنجاري 
ها، مشخص شدن 
ب��ط فرهنگي  ضوا
و فني س��الن هاي 
برگزاري موسیقي 
رعای��ت  زن��ده، 
حقوق شهروندي 
و ع��دم تج��اوز به 
حری��م اف��راد در 
اینگون��ه برنام��ه، 
ای��ن ش��یوه نامه 

وزارت  هن��ري  معاون��ت  هم��کاري  ب��ا 
تصوی��ب و  بررس��ي  دس��ت  در   ارش��اد 

 است. وي افزود: این شیوه نامه مشترک، کیفیت 
برگزاري کنسرت ها را مشخص مي کند نه اینکه 
کنسرتي دراستادیومي برگزار شود که ابزار فني 
آن فراهم نیس��ت و حقوق ش��هروندي و ضوابط 

انتظامي در آن رعایت نمي شود. 
به گفته زاهدیان، این شیوه نامه مشترک، روندي 
مش��خص و یکنواخت ب��راي اج��راي مقررات و 
قوانین برگزاري کنسرت ها اس��ت تا با کمترین 
مش��کل ش��اهد برگزاري این فعالیت فرهنگي 
باشیم؛ نظرات ناجا در رابطه با تدوین شیوه نامه 
به مرکز موس��یقي وزارت فرهنگ و ارشاد ارایه 
شده است و منتظر جمع بندي و ارایه متن نهایي 

از سوي مرکز مذکور هستیم.

از سوي ريیس پلیس امنیت اخالقي نیروي انتظامي اعالم شد:

 برخورد آموزشی با  بدپوشان زمستانی 

به طور حتم کاله 
حجاب کاملي براي 

 بانوان محسوب 
نمي شود و با 

استفاده کنندگان 
مانتوهاي کوتاه، 

تنگ و منقوش به 
تصاوير نامأنوس 
با فرهنگ ايراني 
برخورد می شود



يادداشت

 تولید سبک ترين ماده جامد
 در شهرک علمي تحقیقاتي اصفهان

شرکتی دانش بنیان در ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان با 
س��اخت س��بک ترین ماده جامد، تولید این ماده را از انحصار 
ش��رکتی آمریکایی خ��ارج کرد.رییس پارک عل��م و فناوری 
شیخ بهایی شهرک تحقیقاتی اصفهان گفت: محققان شرکت 
 دانش بنیان واکنش صنعت پارت موفق شدند ایروژل یا همان 
سبک ترین ماده جامد را بسازند که از آن می توان برای عایق 
صدا و حرارت اس��تفاده کرد.مهدوی افزود: ایروژل یا هواژل، 
سبک ترین ماده جامد در جهان شناخته شده، که چگالی آن 

تنها، سه برابر هوا است.

ايجاد يک شغل ۱۵۰ میلیون تومان 
هزينه دارد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از اع��زام ۳هزار نیروی کار در 
یک س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: برای ایج��اد یک فرصت 
ش��غلی حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در حوزه های س��رمایه 
بر ۲ میلیارد تومان هزینه الزم اس��ت.علی ربیعی، وزیر تعاون 
کار و رفاه اجتماعی با حض��ور در همایش صدور خدمات فنی 
و مهندسی، کس��ب فرصت های اش��تغال در بازار بین الملل 
که در س��الن همایش های صدا و سیما برگزار ش��د، با اشاره 
به اینک��ه حدود ۳ هزار نف��ر با فرصت ش��غلی معین یعنی در 
قالب داشتن شناس��نامه کار و به صورت رسمی طی یک سال 
گذشته به خارج کشور اعزام ش��دند گفت: برای فائق آمدن بر 
 مشکالت در حوزه های مختلف اشتغال نیازمند همکاری تمام 
دستگاه ها هستیم. وی ادامه داد:برای حل مشکالت اشتغال 
نیازمند س��رمایه گذاری، ایجاد فضای امن برای کار و قوانین 
مناسب و بودجه ریزی الزم هستیم. سواد و تحصیلکرده اتفاقات 
مهمی رخ داده اس��ت و باید بتوانیم از ای��ن ظرفیت در جهت 

پیشبرد اهداف خود استفاده کنیم.

 تکمیل ۷۰۰ پروژه جديد 
آب قطعی شد

قائم مقام وزیر نیرو با اعالم اینکه ۱۲۰۰ شهر نیازمند استفاده از 
خدمات آبرسانی است، گفت: اجرای کامل طرح های آبرسانی 

نیازمند ۱۴۰ هزار میلیاردتومان سرمایه است.
ستار محمودی با بیان اینکه بخش خصوصی و تولیدکنندگان 
نیازمند اعتماد هس��تند گفت: ما در عرصه ساخت تجهیزات 
داخلی به صنعتگران کش��ور اعتقاد داری��م و کارهای آنان از 

گستره مرزهای کشور خارج شده است. 
قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: مبنای قیمت در بازار گسترده 
صنع��ت آب و فاضالب باید کیفیت باش��د و انتظ��ار از بخش 
خصوصی این اس��ت که کیفی��ت را در راس برنامه  های خود 
قرار دهد. تولید از اشتغال پایدار، توسعه و تفکر پایدار حاصل 
می شود و افزایش تولید در کشور به معنی رفع وابستگی است. 
وی صنعت آب و فاضالب را یک صنعت اجتماعی عنوان کرد 
و افزود: این صنعت به  دلیل محصول خود یعنی آب و خدمات 
دفع بهداشتی فاضالب، صنعتی حیاتی برای زندگی مردم است 

و بهداشت و حیات جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 

 افزايش مجدد وام خريد مسکن 
در دست بررسی

مدیرعامل بانک مس��کن با تاکید بر اینکه در حال بررس��ی و 
کارشناس��ی افزایش سقف وام خرید مس��کن هستیم، گفت: 
افزایش سقف وام مس��کن که از دی ماه سال گذشته صورت 
گرفت به دلیل اجرای مناس��ب هیچ ش��وک قیمتی و تورمی 
در بازار مس��کن ایجاد نشد. محمدهاش��م بت شکن در پاسخ 
به این س��ؤال که از ابتدای حضور ش��ما به عنوان مدیرعامل 
بانک مسکن، سقف وام خرید مسکن افزایش پیدا کرد و شما 
اعالم کردید که این افزایش سقف بازار مسکن را دچار شوک 
نمی کند و اگر این طور شد ما باز هم پیشنهاد افزایش سقف وام 
مس��کن را به بانک مرکزی ارایه خواهیم کرد، گفت: از دی ماه 
سال گذشته که سقف وام خرید مسکن افزایش پیدا کرد میزان 
استفاده از تسهیالت بانک مسکن سه برابر شده است و چون 
افزایش سقف وام به صورت کارشناسی صورت گرفت و به شکل 
مناسبی هم از سوی بانک مسکن اجرا شد اتفاق خاصی در تورم 

بخش مسکن رخ نداد.

 میلگرد b۵۰۰ در ذوب آهن
 تولید شد

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: برای نخستین بار 
در کشور میلگرد در گرید b۵۰۰ با استحکام باال در این شرکت 
تولید شد. س��ید اردش��یر افضلی افزود: این نوع میلگرد برای 
ساختمان های خاص با استحکام باال در یک ماه گذشته در این 

شرکت تولید شده است و جنبه صادراتی دارد.
وی با بیان اینکه به مدت یک س��ال و نیم برای طراحی تولید 
این نوع میلگرد زمان صرف شده اس��ت، ادامه داد: قرار است 
نخستین محموله این نوع میگلرد تا چند روز آینده به مقصد 

مورد نظر صادر شود.

 تولید ورق هاي مورد نیاز
 صنايع الکتريکي در فوالد 

با تالش جمعی نواحی تولیدی و پش��تیبانی در ش��رکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان و با تدوین اس��تاندارد مل��ی ورق های فوالدی 
الکتریکی نیمه آماده، تولید ورق های الکتریکی مورد نیاز صنایع ، 

در مدار تولید قرارگرفت . 
ب��ازار داخلي کش��ور س��االنه ب��ه ۲۰ ت��ا ۳۰ هزارت��ن از انواع 
این قبیل محصوالت نی��از دارد لذا پ��س از تأمین ب��ازار داخل 
مي ت��وان به ص��ادرات ای��ن قبی��ل محص��والت نی��ز مبادرت 
ورزی��د .ورق ه��ای الکتریکی نس��بت ب��ه ورق ه��ای معمولی، 
دارای تلف��ات الکتریکی کمتر می باش��د که ای��ن موضوع باعث 
افزای��ش عمر و کاه��ش مصرف ب��رق در تجهی��زات الکتریکی 
از قبی��ل موتورها، پمپ ه��ا، دمنده ه��ا و ... می گردد .س��الیانه 
بیش از ۵ میلیون موتور الکتریکی درکش��ور تولید می گردد که 
 بازار مصرف مناس��بی برای تولی��د این ورق ه��ا را فراهم نموده

 است .

اخبار کوتاه 

4
استفاده از هورمون برای رسیدن گوجه فرنگی ممنوع شد

در پی مطرح ش��دن اس��تفاده کش��اورزان از نوعی س��م چینی خطرناک برای رسیدن 
گوجه فرنگی، معاون س��ازمان حفظ نباتات اعالم کرد: گرچه این ماده که نوعی هورمون 
است که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان ماده مجاز ثبت شده، اما تا در ایران شناخته و 
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درباره خودروهای ایم��ن و غیر ایمن و نق��ش آنها در مرگ 
و می��ر تفاس��یر مختلف��ی ارایه می ش��ود به عن��وان نمونه 
س��ایپا در بیش��تر موارد وقتی عنوان می ش��ود پراید حدود 
۱۵ درصد م��رگ میر ج��اده ای ایران را به خ��ود اختصاص 
داده  س��عی می کن��د اینگونه توجی��ه کند که چ��ون تیراژ 
این خودرو باال اس��ت میزان م��رگ  ومیر با ای��ن خودرو هم 
باال نش��ان داده می ش��ود در حالی که پژو ۲۰6 ب��ا تیراژی 
 حدود یک  س��وم پرای��د  تنه��ا  دو  درص��د    از م��رگ میر

 جاده ای را به خود اختصاص داده یعنی اگر پراید هم مانند پژو 
۲۰6 ایمن می بود  به جای سالی ۱۵ درصد سالی 6 درصد  را 
به کام مرگ می کشید. براین اساس اگر پراید ایمن تر می بود 

سالی  ۱۵۰۰ نفر کمتر کشته می شدند .
به گزارش خبر آنالین ،پراید توس��ط موسسه های ایمنی از 
نظر تست تصادف خودرویی مردود است اما پژو ۲۰6 از نظر 
موسس��ات معتبر مانند »یورو ان کپ« از ۵ ستاره ۴ ستاره 

ایمنی را به خود اختصاص داده است. 

با بررسی داده های همین موسس��ات مشخص می شود که 
کدام خودروها در بازار ایران نا امن هستند.

Mvm۱۱۰
   این خودرو کپی ناقص��ی  از خودرو دوو ماتیز اس��ت. کپی 
شدن این خودرو از ماتیز بدون داشتن دانش فنی سبب شده 
ایمنی این خودرو بسیار بدتر از ماتیز باشد . دوو ماتیز در تست 
تصادف از موسسه اروپایی یورو ان کپ از پنچ ستاره تنها دو 
ستاره کس��ب کرده اس��ت. جالب آنکه »یورو ان کپ« اعالم 
کرده وضعیت ام وی ام ۱۱۰ بسیار اسفبار تر از دوو ماتیز است. 
مقایسه تس��ت تصادف  دو خودرو هم این  عامل را به خوبی 
نشان می دهد . در یک خودرو ایمن هنگام  تصادف باید ستون 
درها کامال شکل خود را حفظ کند در خودرو باز نشود و سقف 
خمش پیدا نکند . قسمت جلو خودرو هم باید طوری مچاله 
شود که نیرو تصادف گرفته ش��ود اما این مچاله شدن نباید 

سبب شود قطعات داخل کاپوت به داخل کابین راه یابند.
 در یک خ��ودرو ایمن همچنی��ن هنگام تص��ادف باید مواد 

داش��بورت به گونه ای باش��د تا به اندام مس��افران آس��یب 
نزند .ن��گاه به تس��ت تص��ادف ماتیز نش��ان م��ی دهد که 
سقف  و ستون خم ش��ده اما درها باز نش��ده اند. در مقایسه 
 با تس��ت تص��ادف ماتی��ز، خ��ودرو  ام وی ام دارای صدمه 
شدید تری  به سقف و ستون ها شده و در خودرو باز شده است   
قطعات داخلی  جلو هم صدمه شدید به سرنشینان می زند. 
به عنوان نمونه قطعه زیر فرمان کامال در پای آدمک تس��ت 
فرو رفته است . در مجموع می توان گفت خودرو ام وی ام به 
همراه پراید نا امن ترین خودروهای تولید ش��ده در تیراژ باال 

در ایران هستند .
طبق بررسی حاصل از تس��ت تصادف  ام وی ام ، آسیب وارد 
شده به آدمک تس��ت در ناحیه س��ر، گردن و باال تنه در حد 

قرمزاست  و خطرناک ترین وضعیت را دارد .
 زانتیا

 این خودرو هنگام��ی وارد بازار ایران ش��ده بود که تولیدش 
در اروپا  تقریبا متوقف شده بود. زانتیا  ما بین سال ۱99۳ تا 
۲۰۰۱ در اروپا تولید ش��ده  که چندان موفق نبوده  است. در 
میان تولیدات هم کالس، وضعیت ایمنی  این خودرو در اروپا 
مناسب نبود و این عامل در از دست دادن مشتریان این خودرو 

تاثیر گذار شد .
طبق بررس��ی موسس��ه »ی��ورو ان ک��پ« این خ��ودرو در 
تس��ت تصادف در حدود دو س��تاره ایمنی گرفته اس��ت که 
ب��رای خودرویی با این س��ایز و در ای��ن کالس قیمتی اصال 
مناس��ب نیست.شاس��ی خودرو در هنگام تس��ت تصادف 
دچار خمش  ش��دید ش��ده و  س��تون خودرو تاب برداشته 
است. البته وجود کیس��ه هوا  تا حدی آس��یب وارد شده به 
 سرنشینان را کاهش می دهد خودرو از تصادف در کنار بسیار 
آسیب پذیر است و باالتنه راننده در هنگام تصادف در محدوده 
قرمز یعنی بیش��ترین حد خطر قرار دارد. در تصادف از جلو 
هم تصادف با زانتیا در محدوده ضعیف  یعنی خطر قرار دارد 
. آسیب وارد شده به پاهای سرنشینان به خصوص راننده هم 
در تصادف با زانتیا زیاد است . رقیب کنونی این خودرو در بازار 
ایران ، خودرو مگان است این خودرو نسبت به زانتیا در تست 
تصادف  نه شاسی اش انحراف پیدا می کند نه ستون هایش 
دچار خمش شدید می شود. شاید اگر در تصادف با مگان شما 
دچار جراحات سطحی شوید اگر همان تصادف برایتان با زانتیا 
پیش بیاید  احتماال به شدت آس��یب دیده و در بیمارستان 

بستری خواهید شد .
پرايد

  پرای��د یا هم��ان م��زدا ۱۲۱  و ف��ورد فس��تییوا ۱98۵ در 
موسس��ه ایمنی بزرگ راه های آمریکا تس��ت ش��ده است 
. طبق نتایج تس��ت، این خ��ودرو بدترین وضعی��ت ایمنی 
را در بین س��واری های س��ایز  کوچک دارا اس��ت به همین 
دلیل بود که جل��وی تولید این خ��ودرو گرفته ش��د . پراید 
در تس��ت تصادف دچار انحراف ش��دید در س��تون، درها و 

س��قف می ش��ود. کابین سرنش��ینان تاب بر می دارد درب 
خودرو باز می ش��ود و مواد داش��بورت هم صدمه شدید به 
 پای رانن��ده می زن��د. جلوی خ��ودرو هم درس��ت جمع ن

می ش��ود و بس��یاری از قطعات  کاپوت مانند موتور هم در 
تصادف ش��دید وارد کابین می ش��ود به دلیل قدیمی بودن 
خودرو عکسی از تست تصادف آن در سایت موسسه ایمنی 
بزرگ راه های  آمریکا در دس��ت نیس��ت تنها در این سایت 
نتایج این تست تصادف آمده است نتیجه تست تصادف زیر 
دو ستاره ایمنی عنوان شده است .البته سایپا اعالم کرده در 
نسل جدید پراید که با نام پلت فرم x۱۰۰ تولید می کند این 
مشکالت حل شده است  گفته می شود  ایمنی خودرو تا حد 
دو ستاره باال آمده است .البته  تستی بر روی این خودرو توسط 
موسسات بی طرف انجام نشده با این همه اگر خودرو بتواند  دو 
ستاره ایمنی بگیرد باز هم  وضعیت ایمنی اش رضایت بخش 
 نشده است.طبق اعالم شرکت سایپا، پراید های  جدید که با

  اس��م ه��ای مختل��ف مث��ل ۱۳۱ ،۱۳۲و ۱۱۱  تولی��د 
می شوند داخل درب ها، کف خودرو، جلوی کابین با استفاده 
از گاردهایی و اضافه کردن ورقه ه��ای جدید فلزی، تقویت 
شده است بین کابین و کاپوت هم ورقه تقویت شده فلزی قرار 
گرفته که اجزایی مانند موتور دیگر به داخل  کابین پراید وارد 
نشوند داخل داشبورت هم با یک سری لوله و گارد تقویت شده 

تا قطعات کاپوت وارد اتاق نشوند.
چینی های رنگار نگ اما نا امن

  در چند س��ال اخیر و در خال حضور ش��رکت های بزرگ در 
بازار ایران به دلیل تحری��م، بازار ایران از ب��ی کیفیت ترین 
خودروهای چینی پر شده اس��ت و در این بین گویی برخی 
شرکت های داخلی  با هم مس��ابقه ای نانوشته  برای مونتاژ 
برند های درج��ه دو چینی با کمترین کیفیت گذاش��ته اند.  
اما در بین خودروهای درجه دو که در این ش��رکت ها مونتاژ 
 J۳می ش��وند کدام یک وضعی��ت ایمنی  مناس��بی ندارند؟
 س��اخت ش��رکت جک  که توس��ط کرمان خ��ودرو عرضه

 می شود،  از امنیت مناس��بی برخوردار نیست.  با اینکه این 
خودرو دارای ترمز abs  و کیسه هوا برای سرنشینان جلو است  
اما طراحی  نا مناسب  این خودرو سبب می شود این محصول  
چندان امن نباش��د.بر اساس بررس��ی ایمنی صورت گرفته 
توسط موسسه ایمنی »التین ان کپ« این خودرو در بخش 
سرنشنین جلو دو ستاره و در بخش سرنشینان خردسال تنها 
۱ ستاره از ۵ ستاره را دریافت مي کند.با مشاهده فیلم تست 
تصادف هم مشخص است که در هنگام تصادف، ستون های 
کابین خم شده و اتاق توان تحمل و جذب نیروی تصادف را 
ندارد.   چری x۳۳  که توسط شرکت مدیران خودرو  مونتاژ 
می شود از دیگر محصوالتی اس��ت  که دارای ایمنی چندان 
مناسبی نیست این خودرو با اینکه به نسبت چینی بودنش 
قیمت باالیی دارد اما چندان ایمن نیست  نکته ای که از دید 

اکثر خریداران این محصول دور می ماند.  

خودروی ايرانی می خريد، مراقب باشید

 ارابه های ناایمن که مرگ می آفریند 

قیمت گوجه فرنگی که طی هفته های اخیر افزایش زیادی 
پیدا کرده بود، با ورود محصول نقاط جنوبی کشور به بازار 

به ۱۵۰۰ تومان رسید.
چندی پیش قیمت گوجه فرنگی با افزایش چشمگیری 
روبرو شد به طوری که قیمت آن حتی از میوه های لوکسی 
مانند موز نیز پیش��ی گرفت و نگرانی ه��ای زیادی برای 

مصرف کنندکان ایجاد کرد.
براساس همین اساس، در حالی  برخی مسئوالن افت تولید 
این محصول را دلیل کاهش عرضه آن عنوان کردند که 
عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ، 
عامل کاهش عرضه گوجه فرنگی را بارندگی و سرما عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: زمانی که موقع برداش��ت محصول 

بارندگی ش��دیدی اتفاق می افتد، کشاورزان نمی توانند 
برداش��ت کنند، امس��ال در مناطق تولید گوجه فرنگی 
بارندگی شدید عرضه را بهم ریخته است.وی اضافه کرد: 
کشت گوجه فرنگی برای زمستان خوب انجام شده است.

براساس گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، 
تولید گوجه فرنگی با چالشی مواجه نبوده ضمن اینکه  طی 
روزهای اخیر بازار میوه و تره بار رنگ آرامش به خود گرفته 
و قیمت این محصول نیز کاهش یافته اس��ت.در همین 
زمینه علی حاج فتحعلی، دبیر اتحادیه بارفروشان با اشاره 
به کاهش قیمت گوجه فرنگی، اظهار داشت: خوشبختانه 
هم قیمت گوجه فرنگی بوته ای و هم نوع انباری آن ارزان 
شده که دلیل این امر نیز فراوانی عرضه است.وی، قیمت 
گوجه بوته ای را حدود ۳ هزار تومان و قیمت گوجه فرنگی 
انباری را حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: 
گوجه فرنگی های در حال عرضه از شهرهای جنوبی وارد 

میدان شده اند.
دبیراتحادیه بارفروش��ان با بیان اینکه قیمت انواع میوه 
نسبت به هفته گذش��ته تغییری نداشته است، افزود: در 
حال حاضر بادمجان جنوب نیز وارد بازار عرضه ش��ده و 
همین امر س��بب کاهش قیمت این محصول شده است 

ضمن اینکه قیمت خیار نیز با افت روبرو بوده است.

رییس شبکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفهان گفت: در 
گذشته برای تایید سالمت الش��ه های دام از مهر استفاده 
می ش��د که هم اکنون جای خود را به برچسب سفید و زرد 

داده است.
 عبدالرض��ا م��رادی در اصفه��ان اظه��ار کرد: اس��تفاده 
از مهر ب��ر روی الش��ه های دام پس از بررس��ی س��المت 
 دام در کش��تارگاه ها از س��وی بازرس��ان اقدام��ی متداول

 بود.
وی با اش��اره به اینکه امکان سوءاستفاده برخی افراد از این 
موضوع وجود داشت، افزود: از دو سال گذشته تالش برای 
الصاق برچس��ب بر روی الش��ه های دام در استان اصفهان 

آغاز شد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
اس��تان اصفهان در این امر پیش��تاز بوده، بیان کرد: تمام 
کشتارگاه ها موظف به خرید این دستگاه و الصاق برچسب 
 س��فید بر روی چهار قس��مت سردس��ت و ران گوس��فند

 شدند.
وی با اش��اره ب��ه بیماری های ناش��ی از عدم پیش س��رد 
گوش��ت قرم��ز در کش��تارگاه ها همچ��ون ت��ب کنگ��و 
گفت: مقرر ش��د ت��ا تمام��ی کش��تارگاه ها ب��ه اتاق های 
 پیش س��رد مجهز و دام پ��س از ذبح به ای��ن اتاق ها انتقال

 یابد.
مرادی تصریح کرد: در حال حاضر به الش��ه هایی که پس 
از ذبح به اتاق های پیش س��رد برده ش��ده اند، برچسب زرد 

الصاق می شود.
وی به مردم پیشنهاد داد تا از گوشت هایی که دارای برچسب 

زرد هستند، استفاده کنند.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
پنج کشتارگاه در شهرستان اصفهان وجود دارد، افزود: در 
حال حاضر تنها کشتارگاه فساران اصفهان به اتاق پیش سرد 
مجهز شده و تمام گوشت های توزیعی در شهر اصفهان دارای 

برچسب زرد هستند.

     در نشست بررسی فرصت های تجاری 
و س��رمایه گذاری اصفهان و گواندونگ 
چین، هیات تخصصی صنعت خودرو از 
چین و اصفهان همکاری های مشترک 
در تولید قطعات خودرو را بررسی کردند.

ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان 
بررس��ی نشس��ت  در  نشس��ت   در 

 فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری 
اصفه��ان و گواندون��گ چین، اس��تان 
اصفه��ان را صنعت��ی تری��ن اس��تان 
کش��ور برش��مرد و افزود: صنعت فوالد 
 و نس��اجی در ای��ن اس��تان جای��گاه

 ویژه ای دارد و این اس��تان با کشورهای 
 متع��ددی رواب��ط تج��اری نزدیک��ی 

دارد. 
خسرو کسائیان تولید قطعات خودرو را 
یکی از زمینه های مهم توسعه همکاری 
دو استان اصفهان و گواندونگ برشمرد 
و بیان داشت: استان اصفهان در بخش 
تولیدات قطعات خودرو دارای واحدهای 
تولیدی قابل توجهی است که با همکاری 

طرف های چینی می توان شاهد تقویت 
و توانمند شدن آنان بود. 

وی با اشاره به طرح احیای جاده ابریشم 
به صورت ریلی که چین را به اروپا متصل 
می کند،گفت: احیای این جاده می تواند 
به توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین 
ایران و چی��ن منجر ش��ود. وی تصریح 
کرد: در حالی که ایران به کش��ور چین 
 نفت خام صادر م��ی کند ام��ا به دلیل

 تحریم های اقتصادی از دسترسی به پول 
نفت محروم است و امیدواریم شرایطی 
فراهم شود که ایران با چین در مراودات 
تجاری و سرمایه گذاری بتواند همکاری 

های گسترده تری داشته باشند. 
 مع��اون ش��ورای توس��عه تج��ارت

 بین الملل گوانجو در این نشست گفت: 
۲۲ نف��ر از نماین��دگان صنعتی ش��هر 
گوانجو چین در این هیات حضور دارند 
و این س��فر فرصت مناسبی برای تبادل 
همکاری و بررسی فرصت های تجاری 

سرمایه گذاری است. 

 صنعتی ترين استان ايران با چین
 قطعه سازی می کند

گوجه فرنگی جنوب به بازار آمد

 قیمت گوجه به ۱۵۰۰ تومان رسید
ريیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان:

مهر تايیديه دامپزشکی جای خود را به برچسب سفید و زرد داد
نوبت اول

آگهی مناقصه پروژه های عمرانی 

شهرداری درچه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی پروژه عمرانی بشرح ذيل را به پیمانکاران واجد 
شرايط واگذار نمايد. لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی می تواننداز تاريخ درج آگهی تا 
ساعت ۱3 روز شنبه مورخ 93/9/29 جهت تحويل مدارک به امور مالی شهرداری مراجعه نمايند. مبالغ 
سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی  و يا واريز وجه نقد به حساب ۰2۱۵433۵۵8۰۰4 

نزد بانک ملی درچه می باشد.
۱- ادامه اجرای بدنه سازی مادی علی آباد و کارالدان با اعتباری معادل ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

2- آسفالت معابر شهری بصورت روکش با دستگاه فینیشر با اعتباری معادل 4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

علی اکبر محمودی شهردار درچه 

نوبت اول

 
با اينکه تصادف بعد از س�رطان ک�ه در هر ۱۵ دقیق�ه يک نفر را می کش�د،  دومی�ن عامل مرگ ايرانیان اس�ت. 
 اما در هن�گام خريد خ�ودرو، مش�تريان ايرانی کمتر ب�ه موضوع ايم�ن بودن  خودروي�ی که می خرن�د  اهمیت
  می دهند. شايد اگر مشتريان ايرانی بیشتر به اين موضوع توجه می کردند و خودروهای غیر ايمن را نمی خريدند 
 کارخانه های خودروس�ازی ايرانی هم که در بازار انحصاری قرار دارند،  سعی می کردند تکانی به خود برای  تولید 

يا مونتاژ خودروهای ايمن تر بدهند .



یادداشت هفت تصاویر نگارگری مکتب اصفهان را ببینید
 نمایشگاهی از مجموعه آثار هنر نقاشی س��ه هنرمند جوان در کتابخانه 
مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.عالقمندان می توانند جهت بازدید 
از این آثار از ۱۵ تا ۲۰ آذر ماه به گالری شماره ۲ کتابخانه مرکزی اصفهان 

مراجعه نمایند.

5
ویژه نامه در »جستجوی دانش« 

منتشر شد
پرتال فرهنگی اطالع رسانی راس���خون به مناسبت روز دانشجو 
اق�دام به ت�هیه  ویژه نام�ه ای با عن�وان   » در جس��تجوی دانش« 
نموده اس��ت .این مجموعه ش��امل مقاالت تحلیلی بر آسیب ها و 
راهکارهای رشد اخالقی، راه و بیراه در تکاپوی سیاسی دانشجویان 
،تشکل های دانش��جویی از دیدگاه مقام معظم رهبری  ، جایگاه 
استاد و دانشجو در دانشگاه اسالمی، دانشجوی سیاسی ، دانشجو 
از دیدگاه مقام معظم رهبری، ترسیم هویت دانشجویی مسلمان، 
جایگاه دانشگاه از دیدگاه امام خمینی، جایگاه استاد و دانشجو در 
دانشگاه اسالمی، شاخص های دانشگاه اسالمی است.همچنین در 
این ویژه نامه زندگی نامه بیش ۱4۰۰ش��خصیت برجسته علمی  
و فرهنگی که در زمینه تدریس فعالیت داش��ته اند معرفی شده 
است.در قسمت پرسش و پاسخ ، مجموعه ای از سواالت متداول 
پیرامون روابط دانشجوی دختر و پسر به مقصد ازدواج و دانشجو 
پیروی از ُمد لباس غربی پاسخ داده شده است و در بخش دیگری 
از این ویژه نامه احادیث مربوط به ارزش علم و مقام دانشجو گرد 
آوری شده است. جهت مشاهده مجموعه ویژه  نامه »در جستجوی 
 دان��ش «  به پرتال فرهنگی اطالع رس��انی راس��خون به نش��انی

 www.rasekhoon.net مراجعه فرمایید .

سمفونی عاشورایی در هنرسرای 
خورشید اصفهان برگزار می شود

مدیر هنرسرای خورش��ید اصفهان گفت: اربعین امسال سمفونی 
نغمه ها و نواهای عاشورایی توسط ارکس��تر بزرگ در هنرسرای 
خورش��ید این ش��هر اجرا می کند. محمد مصطفایی با اشاره به 
شاخصه های توسعه فرهنگ تئاتر اظهارکرد: گروه تئاتر کودک و 
نوجوان در هنرسرای خورشید تشکیل شده است . وی اضافه کرد: 
تئاتر مقوله های خاصی را می طلبد و آموزش در این عرصه باید از 
کودکی باش��د زیرا آموزش به همراه کار عملی تئاتر برای کودک 

موثر تر خواهد بود. 

هالیوود سراغ زندگی خصوصی 
باراک اوباما و همسرش رفت

اولین آش��نایی ب��اراک و میش��ل اوبام��ا دس��تمایه خلق یک 
 فیلم س��ینمایی می ش��ود.این فیلم »س��مت جن��وب با تو«

 )Southside With You( نام دارد و به نخستین قرار مالقات 
باراک و میشل اوباما در سال ۱989 می پردازد.تیکا سومتر بازیگر 
فیلم »رسیدن به باال«)Get On Up( قرار است نقش میشل 
اوبامای جوان را بازی کند. بازیگر نقش باراک اوباما که آن موقع 
دانشجوی حقوق بوده، هنوز انتخاب نشده است.فیلم برداری این 
فیلم تابستان سال آینده در ش��یکاگو آغاز می شود، جایی که 
اولین مالقات بین باراک اوباما و میش��ل رابینسون رقم خورد. 
رییس جمهور فعلی آمریکا آن موقع دانشیار حقوق در شیکاگو 

بود و میشل رابینسون دانش آموخته حقوق بود.
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اکو کمپ متین آباد به همراه ۱7 فعالیت گردشگری دیگر در 
سطح جهان از سوی واحد اقتصاد و امور اجتماعی سازمان 
ملل در زمینه بهترین عملکرد در گردشگری پایدار معرفی 

شد.
در ژوئن سال ۲۰۱۲ کنفرانس توس��عه پایدار سازمان ملل 
)ریو ۲۰+( برگزار شد. در سند نهایی این کنفرانس با عنوان 
»آینده ای که م��ا می خواهیم« بر این نکته تاکید ش��د که 
گردشگری پایداری که به بهترین شکل اجرا شود می تواند 

کمک شایانی به توسعه پایدار کند.
کنفرانس )ریو ۲۰+( سرمایه گذاری بیشتر در گردشگری 
پای��دار را مورد تش��ویق ق��رارداد و متذکر ش��د ک��ه این 
س��رمایه گذاری منتج به ایجاد شرکت های کوچک خواهد 
ش��د و در نهایت برای جامعه محلی رشد و پیشرفت در پی 

خواهد داشت.
با تکیه بر این پیش زمینه، شاخه توسعه پایدار واحد اقتصاد 
و امور اجتماعی سازمان ملل با همکاری یونسکو و سازمان 
جهانی گردش��گری همایش گردش��گری پایدار با عنوان: 
»اکوتوریسم، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست« را در 
اکتبر ۲۰۱3 در نیویورک برگزار کرد. به همین منظور واحد 
اقتصاد و امور اجتماعی س��ازمان ملل خالصه ای از بهترین 
اقدامات که باعث ارتقای گردشگری فرهنگی و یا طبیعت 
گردی شدند را در قالب یک گزارش ارایه داد.این واحد ۱8 
عدد از برترین فعالیت های گردشگری که توسط دولت ها، 

س��ازمان های مردم نهاد )NGO( و بخ��ش خصوصی در 
کش��ورهای در حال توسعه انجام ش��ده اند را معرفی کرده 
 اس��ت که یکی از ای��ن ۱8 اکوکمپ، متعلق ب��ه کویری در

 متین آباد اصفهان در کشور ایران است.
 در گ��زارش مربوط ب��ه کمپ کوی��ری و مزرع��ه ارگانیک

، متین آباد آمده است:
کم��پ کوی��ری و مزرع��ه ارگانیک متی��ن آباد در س��ال 
 ۲۰۰8 توس��ط گروه��ی از متخصص��ان گردش��گری و

 طبیعت گردی به منظ��ور فراه��م آوردن امکاناتی جهت 
حض��ور عالقمن��دان و گردش��گران در طبیعت، س��اخته 
 ش��د.در ای��ن مجموع��ه طبیعت دوس��ت، گردش��گران

 می توانند دوچرخه س��واری، ش��تر س��واری یا پیاده روی 
در میان ش��ن های روان ی��ا دره های کوهس��تانی و همین 
طور ش��ب گردی در زیر نور س��تاره ها را تجرب��ه کنند.این 
کمپ در 4۵ کیلومتری شهر کاش��ان که یکی از شهرهای 
مهم و توریستی ایران به ش��مار می آید در میان رمل های 
 ش��نی و همین طور یک دشت وس��یع با گیاهان استپی و 

نیمه خشک قرار گرفته است.
 تالش برای ترویج و آموزش اصول»حفاظت، احترام و بیان 
کدهای اخالقی«که توسط سازمان های جهانی گردشگری 
ارایه ش��ده بودند و همین طور فراهم آوردن بستر مناسب 
 برای برپایی گردش��گری پای��دار، هدف اصلی از س��اخت 

متین آباد بوده است.

فرهنگ
ساختمان اصلی کمپ بر اساس نقش��ه کاروانسرا بنا شده 
اس��ت. کاروانس��راها، اقامتگاه های سنتی با س��بک ایرانی 
کنار جاده های پررونق، مأمن بسیاری از مسافران در طول 
سفرهای خسته کننده و طاقت فرسای روزگاران قدیم بودند.

طراحی و اجرای این بنا توجه وی��ژه ای به حفاظت محیط 
زیس��ت اطراف خود داش��ته و همین طور با رویه معماری 
منطقه همخوانی دارد.کمپ فقط ی��ک ورودی اصلی دارد 
و بزرگی آن به قدری اس��ت که برای ورود شترها با بارهای 
سنگین و بزرگ مناسب باشد و همین طور یک حیاط بزرگ 
با اتاق های یک اندازه که برای اقامت توریست ها ساخته شده 
است.معماری کمپ و موقعیت چادرها به گونه ای است که 
مانع دید کوه کرکس و همین طور بیابان بی انتها نمی شود.

چادرها بر اس��اس چادرهای سنتی عش��ایر ایرانی طراحی 
شده است. آنها به پشه بند برای فصل گرم و کرسی  که وسیله 
سنتی گرمایشی ایرانی است  برای زمستان مجهز شده است. 

چادرها را هالل احمر ایران ساخته است.
حفاظت محیط زیست

تمام فعالیت ها و اقدامات در کمپ صرفه جویی در مصرف 
انرژی را در پی دارند.

تدابیر در نظر گرفته شده در خصوص حفظ آب و انرژی:
روشنایی های دوستدار محیط زیست نصب شده است.

 الکتریس��یته محدود در اختیار میهمانان کم��پ قرار داده
 می شود.بنابراین میزان مصرف سوخت های فسیلی کاهش 

پیدا کرده و تاثیرات مخرب آن نیز به تبع کاهش می یابد.
متین آباد از ان��رژی ه��ای تجدیدپذیر مانند ان��رژی باد و 
خورش��ید جهت گرم کردن آب س��رویس های بهداشتی 
و آشپزی اس��تفاده کرده اس��ت. این سیس��تم گرمایشی 
در روز می توان��د نیاز ۱۰۰ نف��ر را برطرف س��ازد. به طور 
 کل انرژی خورش��یدی 7۰ درص��د نیاز کم��پ را برآورده

 می کند.بودجه ای برای تحقیق��ات و مطالعه بر روی روش 
های نوین اس��تفاده از انرژی تجدیدپذیر نیز در نظر گرفته 

شده است.
مدیریت زباله

با استفاده از مردم محلی روستای متین آباد که برای کمپ 
متین آباد آموزش دیده اند، حفاظت از محیط زیست منطقه 
به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اس��تفاده بهینه از 
انرژی، مدیریت بازیافت زباله، اس��تفاده از مواد غیر سمی و 
آفت کش های طبیعی، حساسیت های ویژه  اهالی متین آباد 

در مورد حفظ محیط زیست و طبیعت هستند.
کوچکترین زباله ها جمع آوری می شود. مواد اولیه و مصرفی 
در بسته های بزرگ و به تعداد باال خریداری می گردند تا در 
مصرف پالس��تیک و کاغذ صرفه جویی شود. اینها از جمله 
اقداماتی هس��تند که در کمپ متین آباد در جهت کاهش 

حجم زباله انجام می گیرد.

بهترین عملکرد در گردشگری پایدار 

اکوکمپ متین آباد جهانی شد
 استقبال اصفهانی ها  از 

»شیار 143«
کارگ��ردان فیل��م »ش��یار      

۱43« در آیی��ن تجلیل از 
مادران ش��هید و نشس��ت 
صمیمان��ه  ای��ن گفت: ۲4 
هزار نفر ش��هید اصفهان را 
نمی توان نادیده گرفت. مسئله ای که نشان می دهد 
مردم این شهر در جنگ تحمیلی ایثار فراوانی از خود 

نشان داده اند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان در این 
مراسم ضمن تقدیر از کارگردان این فیلم گفت: به 
خانم آبیار تبریک می گویم. چرا که خداوند به ایشان 
توفیق داده اس��ت تا در مسیر معرفی شهدا به مردم 

قدمی بردارند. 
رس��ول یاحی افزود: این فیلم مورد استقبال مردم 
اصفهان قرار گرفته اس��ت و از همه کسانی که برای 

ساخت آن همت کردند، تشکر می کنم. 
همچنین رییس حوزه هنری اصفهان ضمن حضور 
در این مراسم در این باره عنوان کرد: هر آنچه که ما 
امروز در اختیار داریم به برکت خون شهدا به دست 
آمده است. این عزیزان امنیت و آرامش را به ما هدیه 
کرده اند. سید مهدی س��یدین نیا اظهار داشت: ما 
مهمی در قبال مادران ش��هدای عزیزمان بر عهده 
داریم. باید قدر و ارزش واالی مادران شهدا را بدانیم 
و در این زمینه نسبت به انجام فعالیت های فرهنگی 

اقدام کنیم. 
وی ادامه داد: باید راه ش��هدا را در سینما، به عنوان 
ابزاری در جهت ارایه فرهنگ خودمان ادامه دهیم 
تا در کارهای بعدی ش��اهد درخشندگی و استقبال 

مردمی باشیم. 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
ضمن ابراز خرسندی از اس��تقبال مردم اصفهان از 
فیلم »شیار ۱43 «اظهار داشت: از خانم آبیار برای 
ترویج فرهنگ شهادت متناسب با نیاز جوانان جامعه 

امروز و ارائه کار مخاطب پسند تشکر می کنم. 
حسین نافیان افزود: از هنرمندان اهل قلم و هنر که 
بر روی 8 سال دفاع مقدس کار کرده اند و مستندات 
فرهنگ و اعتقادات ملت ما و رزمندگان و ایثارگران 
را برای نسل های آینده تبیین می کنند، سپاسگزارم. 
همچنی��ن در ادامه این مراس��م از ربابه حس��ینی، 
فاطمه اعتصام��ی و فاطمه معتم��دی، تنی چند از 
مادران شهدا در اصفهان با حضور عوامل و مسوالن 

تجلیل شد.  
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مفاد آرا 
8/496 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره 139360302013001013 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شوکت دویستی فرزند  
امیر آقا بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان  به مساحت 
296/10  مترمربع پالک 428  فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک2فرعي 
عبدالعلی   آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر   آباد  دروحدت  واقع    231 از 

روستائی محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 139360302013001019 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضائي فرزند 
جهانگیر بشماره شناسنامه 1310 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
42.90 مترمربع پالک 82 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
مالک  از  انبار،محله سنگباران خریداري  برف  واقع درفریدونشهر،شهر  از 223 اصلي 

رسمي آقاي محمد بهرامی محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013001023 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه الچیناني فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  3895 صادره  شناسنامه  بشماره  حیدر 
202.10 مترمربع پالک 2429 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
مقدسی  قلی  آقاي رضا  مالک رسمي  از  فریدونشهر خریداري  در  واقع  238اصلي  از 

محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013001043 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا سپیاني فرزند 
قطعه زمین مزروعي  یک  در  فریدونشهر  از  مرتضي بشماره شناسنامه 474 صادره 
با حق الشرب از چشمه اختصاصی به مساحت 5100 مترمربع پالک 1 فرعي از 90 
اصلي مفروز و مجزي شده از 90  اصلي  واقع در مزرعه چشمه رئیسان  فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا سپیانی محرز گردیده است
5-برابر راي شماره 139360302013001050 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي رضائي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1045 صادره از فریدن در یک باب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 234/20  مترمربع پالک 211 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از22اصلي واقع در فریدونشهر،شهر برف انبار، محله خمسلو خریداري از مالک 

رسمي آقاي مرتضی قلی یبلوئی محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013001076 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امین اله قائدي دهسوري 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 654 صادره از فریدونشهر در یک قطعه زمین مزروعي  
با حق استفاده از مقررات  قانون ملی شدن آبها  به مساحت 102881.34 مترمربع پالک 
28 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 227 اصلي  واقع در 
روستای دهسور فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایا ن  سید حسن مهدوی از 

ورثه  سید جعفر مهدوی و احمد علی خداپرست و خداداد قائدی  محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/16 
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  

مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   8/530

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید.  عمومی محل را ارائه نکند 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
فرد  عامری  زهرا  خانم   –  93/07/30 مورخ   139360302021000749 1-رای شماره 
احداثی  متصله  وباغچه  یکبابخانه  ششدانگ   0052399311 ملی  بشماره  کرم  فرزند 
به  اصفهان  ثبت   17 اصلی دهستان سفلی بخش   35 دچان  مزرعه  از  قسمتی  برروی 

مساحت 1429/62 مترمربع خریداری عادی از کرم عامری فرد نصراندی.
2- رای شماره 139360302021000750 مورخ 93/07/30 – خانم ملوک مرادی زاده 
زواره فرزند علی بشماره ملی 1189485982 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 1911 فرعی )که به پالک 5377 تبدیل شده( واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 376/33 مترمربع خریداری رسمی 

از عباس عابدینی.
خادم  آقای حمیدرضا   –  93/07/30 مورخ  رای شماره 139360302021000751   -3
مرتضوی زواره فرزند مهدی بشماره ملی 1189577194 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از محمدرضا  مترمربع خریداری رسمی  به مساحت 230/63  اصفهان  ثبت   17 بخش 

شواخی و خریداری عادی از مرتضی خادم مرتضوی.
4- رای شماره 139360302021000752 مورخ 93/07/30 – آقای مرتضی یداله پور 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  تمامت   0052499200 ملی  بشماره  محمد  فرزند 
قسمتی از مزرعه دچان 35  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

576/93 مترمربع خریداری عادی از فالمرز عامری فرد نصراندی.
صالحی  فاطمه  خانم   –  93/07/30 مورخ   139360302021000753 شماره  رای   -5
پالک  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ   1189436698 ملی  بشماره  خلیل  فرزند  شهرابی 
ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی    28 شهراب  قریه  در  واقع  فرعی   116 شماره 
اصفهان به مساحت 444/20 متر مربع خریداری عادی از حسن مهدی زاده و خریداری 

رسمی از غالمحسین مهدی زاده.
6- رای شماره 139360302021000771 مورخ 93/08/06 – آقای سیدمهدی طباطبائی 
حبیب آبادی فرزند سیدمجتبی بشماره ملی 1189618141 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالکهای 2335 و2336 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 313/05 متر مربع خریداری رسمی از 

سیدمرتضی محسن دخت زواره.
7- رای شماره 139360302021000797 مورخ 93/08/20 – آقای مهدی عکار فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189564548 ملی  بشماره  غالمرضا 
ثبت  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  واقع  فرعی  پالک شماره 5455 

اصفهان به مساحت 178/50 مترمربع خریداری رسمی از پروانه باقری حبیب آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/01                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/09/16                                                                                                                          

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      

مفاد آرا
9/377آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1( رای شماره 139360302032000600 مورخ 1393/08/11 خانم معصومه السیبی 
پالک  طالقان  مزرعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  شیرازانی 
خانم  رسمی  مالک  متر   259/59 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا  32اصلی 

معصومه السیبی شیرازانی می باشد.
2( رای شماره 139360302032000553 مورخ 1393/07/26 خانم معصومه اله یاری 
اردستانی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از گل انجیله پالک 

9 اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 909/27 متر.
صادقی  مجید  آقای   1393/07/12 مورخ   139360302032000541 شماره  رای   )3
اردستانی فرزند غالمحسین ششدانگ یک درب باغ احداثی بر روی قسمتی از پالک 23 
فرعی واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

550 مترمربع انتقال عادی از طرف علیرضا فدوی اردستانی مالک رسمی می باشد.
قاسمیان  حسن  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000662 شماره  رای   )4
پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  باغ  درب  یک  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  اردستانی 
4226 فرعی واقع در اردستان از یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 

به مساحت 710/27 مترمربع انتقال رسمی از طرف سید علی میرحیدری می باشد.
زارعی  عباس  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000663 شماره  رای   )5
اردستانی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه ملک احداثی بر روی قسمتی از پالک 5975 
مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  اصلی  یک  از  اردستان  در  واقع  فرعی 

369/65 مترمربع انتقال رسمی از طرف محمدعلی زارعی می باشد.
محمدرضا  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000658 شماره  رای   )6
اردستانی فرزند کرم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 34 فرعی از 15 اصلی گرمسیر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

201/24 مترمربع انتقال رسمی از طرف مراد فالح نژاد چهار میلی و غیرو می باشد.
آقای خسرو   1393/08/11 مورخ   139360302032000604 اصالحی شماره  رای   )7
مهری اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 1430/1 فرعی از یک اصلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 213/02 
مترمربع انتقال رسمی از طرف حسن مهری اردستانی که پالک مورد تقاضا در رای و 

آگهی قبلی 1430 قید گردیده است.
8( رای شماره 139360302032000659 مورخ 1393/09/02 خانم سارا عزیزی قرقری 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
34 فرعی از 15 اصلی گرمسیر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 201/24 

مترمربع انتقال رسمی از طرف محمدرضا اردستانی می باشد.
مهدی  سید  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000660 شماره  رای   )9
طباطبائی کچومثقالی فرزند سید علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 129 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان 
کچومثقالی  طباطبایی  علی  سید  طرف  از  رسمی  انتقال  مترمربع   110/37 مساحت  به 

می باشد.
منتهائی  اعظم  خانم   1393/09/02 مورخ   139360302032000661 شماره  رای   )10
بر  احداثی  باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  فرزند غالم حسین سه  کچومثقالی 
روی قسمتی از از پالک 129 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان 
مثقالی  کچو  طباطبائی  سیدعلی  طرف  از  رسمی  انتقال  مترمربع   110/37 مساحت  به 

می باشد.
تاریخ انتشار اول:1393/09/16

تاریخ انتشار دوم:1393/10/01 
م الف:417 عصاری رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اردستان 

ابالغ رای 
 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1012/93 کالسه:   93/8/22-1383 قرار:  شماره   9/382
شورای حل اختالف خواهان: حسین نعمتی نشانی: اصفهان – چهارباغ عباسی – کوچه 
 کازرونی – پاساژ مهدی – فروشگاه تاج خوانده: گاگیک ولی جانی نشانی: مجهول المکان
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو )موتورسیکلت( شورا با عنایت به محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
خوانده  طرفیت  به  نعمتی  حسین  خواهان  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای 
گاگیک ولی جانی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 48632-114 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده 
خودرو،مالحظه  مالک  آخرین  خصوص  در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم 
قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده علیرغم ابالغ قانونی ماده 
70 در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای 
لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی  مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
10و219و220و221و223و225  مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده گاگیک ولی جانی به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از 
آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24267 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 93/7/5 شعبه  تاریخ   1125 رای شماره  موجب  به  93-814ش14  9/383 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین شاه 
علی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 24105364 و 24105363 به عهده بانک پست 
بانک و مبلغ دویست هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/3/25 و 93/4/25 تا تاریخ اجرای احکام 
در حق محکوم له ایمان آزادی فرزند خدامراد به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر – مقابل 
ماده  نیم عشر حق االجرا.  و  پاسارگاد  بیمه   – داروخانه  فوقانی  طبقه   – رکن الدوله  خ 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باید ظرف مهلت مزبور  نداند،  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  و در صورتی که خود را 
صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  نماید.م الف:24268   اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 734-93/5/2 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 93-362 شماره  9/384 کالسه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی خ حکیم شفایی سوم 
طبقه2   – قندهاری  مجتمع   – سمت راست   – فرعی دوم   – یک  کوچه حکیم شفایی   –
خوانده: سید محمدحسین امامی نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
محمدحسین  سید  طرفیت  به  مظاهری  جواد  دعوی  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای 
عهده   721230 حواله شماره  وجه  ریال   13/400/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  امامی 
موسسه تعاونی اعتبار ثامن االئمه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی موسسه مذکور 
دارد  وجه خواسته  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که 
نیافته  حضور  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  علی رغم  جلسه  در  خوانده  اینکه  و 
به  لذا  است  ثابت  بر شورا  است  ننموده  ارائه  مستندی  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و 
استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
هزینه  بابت  ریال   500/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   13/400/000 مبلغ  پرداخت 
تا   )93/3/11( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  و همچنین خسارت  دادرسی 
عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ 
غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای 
می باشد.م الف:24269  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
والیبالیست های ساحلی راهی آفریقا شدند

تیم های ملی »الف« و »ب« والیبال س��احلی ای��ران برای حضور در ت��ور جهانی راهی 
آفریقای جنوبی شدند. مرحله نهایی تور جهانی والیبال ساحلی از روز چهارشنبه هفته 

جاری با حضور 32 تیم برتر جهان در کشور آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد.
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شاهکار اخالقی
 بازیکن عربستانی

 مسابقات تنیس 
فیوچرز کیش

محرومیت ۸ جلسه ای بهترین بازیکن سال آسیا به خاطر پرتاب آب دهان-
بازیکن تیم ملی عربستان که هفته گذشته عنوان مرد سال فوتبال آسیا را 
کسب کرد، به خاطر پرتاب آب دهان در فینال لیگ قهرمانان با محرومیتی 
سنگین جریمه شد. ناصر الشمرانی که ابتدای هفته در گزینش بهترین های 
سال فوتبال آسیا، عنوان بازیکن برتر را از آن خود کرد، چند روز پس از این 

کسب این افتخار، به خاطر رفتار زشت غیرورزشی اش جریمه شد.
کنفدراسیون فوتبال آس��یا  اعالم کرد این بازیکن که در تیم الهالل بازی 
می کند، بعد از اتمام بازی فینال لیگ قهرمانان با وسترن سیدنی استرالیا، به 

سمت ماتیو اسپیرانوویچ آب دهان پرتاب کرده است.
عالی ترین سازمان فوتبال قاره با بازبینی دقیق فیلم بازی و حواشی بعد از آن 

به این نتیجه رسید که الشمرانی خطا کرده است.
 ب��ه همی��ن دلی��ل ب��رای بازیک��ن 31 س��اله محرومیت ۸ جلس��ه ای

 درنظر گرفت.

چهار تنیس باز اروپایی با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمه پایانی رقابت 
های بین المللی تنیس فیوچرز کیش صعود کردند.

 در این دوره از پیکارها که در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود، تنیس 
بازانی از فرانسه، رومانی و کرواسی برابر رقبای خود به برتری دست یافتند و گام به 

مرحله بعدی گذاشتند.
نتایج کامل مرحله یک چهارم پایانی به شرح زیر است: 

بورگ از فرانسه 2 - آنتونسکو از رومانی صفر 
الکسیس موزیالیک از فرانسه 2 - منسورادو از پرتغال صفر 

لوکا از ایتالیا یک - لوکا تاتومیر از رومانی 2 
یونوفسکی از مقدونیه صفر - تونی اندروویچ از کرواسی 2 

همچنین جدول مقدماتی هفته سیزدهم این رقابت ها از دیروز با حضور 64 تنیس 
باز از کشورهای هلند، اسپانیا، روسیه، هند، اتریش، ترکیه، ایتالیا، مقدونیه، کرواسی، 

فرانسه و ایران آغاز شد.

 دی��داردو تی��م مدعی 
ته��ران  پرس��پولیس 
وذوب آه��ن اصفه��ان 
درمرحله نیمه نهای��ی رقابت های جام حذفی 
باشگاه های کشور)جام آزادسازی خرمشهر( با 
پیروزی مقتدرانه و ارزشمند ذوب آهن به پایان 
رسید تاسبزپوش��ان ذوب آهن، به بازی فینال 

این دوره ازمسابقات جام حذفی راپیدا کنند.
 پیروزی بزرگ وبس��یار ارزش��مند شاگردان 
یحی��ی گل محم��دی درمقابل قرمز پوش��ان 
پایتخت،حالوت وش��یرینی خاصی داشت،به 
حدی که بع��د از به صدا درآمدن س��وت پایان 
مسابقه از س��وی سیدحس��ین زرگر داور این 
بازی،س��عید آذری مدیرعامل فکورو باکفایت 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن از فرط 
خوش��حالی گل محم��دی را در آغوش گرفت 
وبوسه س��پاس وتش��کرخود را نثار گونه های 
س��رمربی تیم کرد!واماهمان طور که درهفته 
های اخیردرنوشتارهایمان یادآورشدیم،درسایه 
تفکرات اندیش��مندانه مدی��ران ذوب آهن به 
ویژه مدیرعامل با درایت باشگاه و تدابیرنتیجه 
بخ��ش ومؤثرکادرفن��ی ودرپرتوهمدل��ی 
بازیکنان،انسجام تیمی وتاکتیک های متفاوتی 
که یحیی گل محمدی درهربازی به مورداجرا 
گذاشت،تیم ذوب آهن درمس��یر بازگشت به 
روزهای طالی��ی قرارگرفته وب��ا پیروزی های 
درخش��ان وقابل تحس��ین در مقابل حریفان 
قدرتمندی مثل استقالل تهران،پدیده مشهد 
مقدس،صبای قم و...نش��ان داد ک��ه کامال از 
بحران رهایی یافت��ه،ارزش های واقعی خود را 
پیداکرده واینک به یک��ی از قدرت های مطلق 

فوتبال ایران بدل گشته است.
دراین گستره اس��تعدادهای نوپا وتازه شکفته 
ش��ده ای که باانگی��زه ه��ای باال،قابلیت های 
تکنیکی خود را چاش��نی توانایی وقدرت بدنی 
 ک��ه دارند ک��رده وفعل خواس��تن راهم صرف 
می کنن��د تا دررقاب��ت های لی��گ برتر وجام 
حذفی صاح��ب پی��روزی های ارزش��مندی 
ش��وندوازجمله بازیکن��ان مط��رح درفوتبال 
کشورباش��ند. ضم��ن اینک��ه مس��ئوالن تیم 
ذوب آهن با تلفیقی از تجرب��ه ونیروی جوانی 
وقراردادن جوانان مس��تعد درکن��ار با تجربه 
تره��ا وهمچنی��ن افزای��ش اعتماد ب��ه نفس 
واج��رای برنامه های مس��تمر تمرینی، عاملی 

برای سرعت بخش��یدن به بازی های تیمشان 
ش��ده اند،که دربازی با تیم پرسپولیس شاهد 
بودیم ک��ه ازجمله عوامل پی��روزی ذوب آهن 
برابرقرمزپوش��ان تهرانی، همانا سرعت دادن 
به بازی به وی��ژه در بازگش��ت مدافعان پیش 
تاخته ذوب آه��ن روی ضد حمله ه��ا بود که 
اجازه گلزنی را به ش��اگردان حمید درخشان 
ندادند،البته تعوی��ض های به موقع وثمربخش 
یحیی گل محم��دی درنیمه دوم ب��ازی برای 
پیروزی و رسیدن به بازی فینال، کامال منطقی 
وتاثیر گزارش��د تا پرسپولیسی ها گل دوم رادر 

دقیقه های پایانی وقت اضافی نیمه دوم بازی 
پذیرا شده وتن به شکست دهند.

 بدون اغ��راق دراین ب��ازی تمام��ی بازیکنان 
ذوب آه��ن روز پرفروغی را س��پری کردند وبا 
ارایه ب��ازی معق��ول ومنطقی عال��ی بودند اما 
 کارلوس س��انتوس،مهدی رجب زاده،قاس��م

 ح��دادی فر،مرتضی تبریزی ومحمد رش��ید 
مظاه��ری بهترین بهترین ه��ای میدان بودند 
وس��انتوس ناجی ذوبی ها،که ضربه س��ر این 
همین بازیکن از ارس��ال اس��تثنایی وبی نقص 
مهدی رج��ب زاده کاپیتان باتجرب��ه ذوبی ها 

دردقیقه پایانی وبه ثمر رس��اندن گل پیروزی 
ذوب آهن مؤید این انتخاب و ادعا است.

به هرتقدیراعض��ای تیم ذوب آه��ن درپایان 
ای��ن  پیروزی فوق العاده ارزش��مند وکس��ب 
جواز حضور دربازی فینال، به همراه  تعدادی 
از هواداران خود ک��ه درآخرین لحظه با اطالع 
ازبخشودگی محرومیت پرس��پولیس ازبازی 
بدون تماش��اگردردیداربا ذوب آهن از سوی 
سازمان لیگ،خود را به تهران وورزشگاه آزادی 
رسانده بودند،دراین ورزشگاه جشن پیروزی 
ورسیدن به بازی پایانی این دوره از رقابت های 
جام حذفی که با نام )آزادس��ازی خرمش��هر( 

برگزارشده گرفتندوبه شادی پرداختند. 
حمی�د درخش�ان: نمی توانس�تیم

 معجزه کنیم
حمید درخش��ان پس از شکست تیمش برابر 
ذوب آه��ن و کن��ار رفت��ن از ج��ام حذفی به 
خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه 
آزادی گف��ت: تبریک می گویم ب��ه تیم ذوب 
آهن که بازی خوبی را انجام داد اما به نظر من 
شرایط بازی عوض ش��د به ضرر ما. با توجه به 
اینکه ما در بازی قبل خلع سالح شده بودیم و 

بنگر محروم شده بود ما را درگیر کرد.
وی ادام��ه داد: فکر می کنم اومانیا مس��تحق 
اخراج نبود. حت��ی کارت زرد اول را هم نباید 
دریافت می کرد. هم��ان خطاها را خط دفاعی 
ذوب آهن روی بازیکنان ما انجام دادند اما داور 
به آنها اخطار نداد. ش��رایط بازی را به ضرر ما 
کردند. ما مس��تحق 10 نفره شدن و شکست 

نبودیم.
درخش��ان ادامه داد: اتفاق بدی ک��ه برای ما 
رخ داد این بود ک��ه در دقیقه 90 گل خوردیم 
و دیگ��ر هیچ کاری از دس��ت م��ا برنمی آمد. 
امیدوارم این شکست درس عبرتی شود برای 
ما که دیگر در دقیقه آخر پشت محوطه جریمه 
خطا نکنیم و چنین ش��رایط را برای خودمان 

فراهم نکنیم.
وی ادامه داد: من به بازیکنان خط دفاعی تاکید 
کرده بودم ک��ه روی ضربات ایس��تگاهی گل 
نخورند اما متاسفانه درست از همان جایی که 

گفته بودیم گل خوردیم.
 درخش��ان در م��ورد اینک��ه گفته می ش��ود

 دست هایی در کار است تا پرسپولیس نتیجه 
نگیرد گفت: مح��روم و مصدوم��ان ما عادالنه 

نبوده است. مگر می شود یک بازیکن در لیگ 
اش��تباه کند و در جام حذفی تاوانش را بدهد. 
بازیکن ما گل زده اس��ت و دس��تش را جلوی 
صورتش ق��رار داده و داور ب��ا دادن کارت زرد 
او را از ای��ن بازی ک��ه برای ما بس��یار مهم بود 
 محروم کرد. فشردگی بازی ها هم که ما را اذیت 
می کند. مگر یک تیم 1۸ نفره که چند مصدوم 

دارد با این شرایط چکار می تواند بکند.
گل محمدی: دوس�ت ن�دارم باخت 

پرسپولیس را ببینم
س��رمربی ذوب آهن پ��س از شکس��ت دادن 
پرس��پولیس و صع��ود تیم��ش ب��ه فین��ال 
ج��ام حذف��ی گف��ت: »نیم��ه اول مس��ابقه 
 ب��ه دلی��ل حساس��یت آن کیفی��ت باالی��ی

 نداشت. 
گل  اینک��ه  از  بع��د 
خوردی��م تمرکزمان 
را حف��ظ کردی��م و با 
پاس های کوتاه به گل 
رس��یدیم. ذوب آه��ن 
شایس��ته برد بود. این 
ب��رد را ب��ه ه��واداران 
تقدی��م  ذوب آه��ن 
می کنم.« گل محمدی 
در پاسخ به این سوال 
ک��ه چ��را بع��د از گل 
ذوب آهن خوش��حالی 
نکرد گفت: »ریش��ه و 
ذات من پرسپولیسی 
اس��ت. دوس��ت ندارم 

شکست و گل خوردن پرسپولیس را ببینم.«
گل محمدی در پاسخ به این س��وال که آیا در 
صورت اخراج نشدن اومانیا ذوب آهن به مرحله 
بعد صعود می کرد؟ گفت: »پاسخ دادن به این 
سوال س��خت اس��ت. باید یک بار دیگر با این 
ش��رایط بازی کنیم تا ببینیم پرسپولیس به ما 

می باخت یا نه. 
ولی مداف��ع پرس��پولیس به دلیل فش��ار تیم 
ما مجبور ش��د خط��ای هن��د کن��د و اخراج 
ش��د. م��ا از نظ��ر تکنیک��ی و روحی ش��رایط 
خوبی داری��م. از 5 ب��ازی آخر، در 4 مس��ابقه 
اول گل خورده ای��م و بع��د گل ه��ا را جب��ران 
 کرده ایم. این نش��ان دهنده تمرکز باالی تیم 

من است.

جمعه به یاد ماندنی درنیمه نهایی جام حذفی:

ذوب آهن ارزش وچهره واقعی خودرا به اثبات رساند

ب��رد ذوب آه��ن مقابل پرس��پولیس 
تبع��ات بس��یار زی��ادی ب��ر روی 
س��کوهای ورزش��گاه آزادی داش��ت 
و در این می��ان تع��دادی از بازیکنان 
ذوب آه��ن قربان��ی حض��ور ای��ن 
تماش��اگران عصبان��ی از ح��ذف 
تیمشان شدند.ذوب آهن پرسپولیس 

را با تماش��اگرانش ب��رد تا هی��چ بهان��ه ای ب��رای کادر فنی 
قرمزها باق��ی نماند اما در ای��ن میان لطف س��ازمان لیگ در 
مورد بخش��ش هواداران نه تنه��ا کمکی به از بی��ن بردن جو 
مس��موم فرهنگی داخل اس��تادیوم نک��رد بلکه تع��دادی از 
 بازیکنان ذوب آهن هم قربانی ش��عار تماش��اگران قرمزپوش

 شدند.
اگر از شعار طرفداران پرسپولیس علیه رییس کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتبال بگذریم که او را به حیا کردن و رها کردن 
فوتب��ال ایران دع��وت می کردند فحاش��ی گس��ترده ای هم 
علیه بازیکنی مثل قاس��م دهن��وی صورت گرف��ت که تنها 
 گناهش جنگیدن برای موفقیت تیمی بود که لباسش را بر تن 

داشت. 
دهنوی با وجود یکس��ال ب��ازی در تیم پرس��پولیس در بازی 
روز جمعه هیچ حاشیه ای نداشت و با وجود اینکه یک اخطار 
فنی هم در جریان بازی گرفت هیچ گاه ب��ا رفتار و حرکاتش 
تماشاگران پرسپولیس را تحریک نکرد که مورد حمله لفظی 

آنها قرار گیرد. 
اما بر مبنای اطالعات موثق از ورزش��گاه آزادی تماش��اگران 
پرسپولیس چه در جریان بازی و چه بعد از سوت پایان مسابقه 

بارها و بارها نسبت به عملکرد خوب 
دهنوی و تعداد دیگری از بازیکنان 
ذوب آه��ن اعتراض کردن��د و باران 
فحش و ناس��زا بود که به مانند نقل 
و نبات بر س��ر بازیکن��ان ذوب آهن 
باری��دن گرف��ت آن ه��م ب��ه جرم 
 شکست پرسپولیس در مقابل چشم

 تماشاگرانش. 
چش��م های نه چندان تیزبین مس��ئوالن کمیت��ه انضباطی 
و س��ازمان لی��گ ک��ه در ب��ازی روز گذش��ته در ورزش��گاه 
آزادی حضور داش��تند حتما همه ای��ن اتفاق��ات را دیده اند 
و مدی��ران محت��رم س��ازمان لی��گ بهت��ر اس��ت ب��ه جای 
تفس��یر وارون��ه قان��ون کاله خودش��ان را قاض��ی کنن��د 
و دس��ت به مقایس��ه عملکرد هواداران پرس��پولیس قبل از 
 بخش��ش و بع��د از بخش��ش محرومی��ت پرسپولیس��ی ها 

بزنند. 
از نظر طرفداران پرسپولیس هر تیمی که در مقابل قرمزها قد 
علم کند و با شایستگی به فینال برسد مستحق دشنام و ناسزا 
است و آن وقت خیلی از مدیران فوتبال ما به جای برخوردهای 
قاطع و صریح با این مس��ئله ب��ه فکر قربانی ک��ردن تیم های 

شهرستانی هستند.
ذوب آهن این بازی را برد و به فینال رس��ید اما به قول س��عید 
آذری بازی های اینچنینی باید در زمین مسابقه برگزار شود و 
نه بر روی سکوها و حتماً تا سال ها بعد هم تبعات این اتفاق در 
مقابل چشم مدیرانی است که مصلحت اندیشی را به استفاده از 

قانون ترجیح می دهند.

 زالتکو کرانچار که چند سالی با کمترین 
حاش��یه در فوتبال ایران مربیگری کرد با 
نظر منفی کمیته مربیان خارجی وزارت 
ورزش صالحیت حضور روی نیمکت تیم 

ملی امید ایران را پیدا نکرد.
روزنامه شهروند در این باره نوشت: کالف 
سردرگم مربیگری تیم امید با دندان یک 
کمیته ابداعی هم باز نشد و به نظر می رسد 

این گره در نهایت به طنابی برای اع��دام آرزوهای امیدهای ما 
تبدیل می شود. 

پایان کرانچار 
پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام بعدازظهر چهارشنبه 
کار تحقیق روی پرونده زالتک��و کرانچار، اصلی ترین کاندیدای 
مربیگری در تیم ملی امید از س��وی کمیته »مربیان خارجی« 
مختومه اعالم و بنا برحواشی فراوان زندگی او ، حضور کرانچار 
در تیم امید منتفی شد. دلیل اصلی تأیید نشدن، شایعه ابتالی 
او به درد الکل است. وقتی از دایم الخمری آقای سرمربی صحبت 
می کنیم در واقع از چه چیزی می گوییم؟ این سرمربی که قرار بود 
با ۸00  هزار دالر به تیم امید بپیوندد، تاریخچه ای از بداخالقی ها را 

برای خود رقم زده است. 
کتک زدن رییس 

ماجرای دایم الخمر بودن پدر بازیکن سابق تاتنهام از چه زمانی 
رسانه ای شد؟ پای شخصی به نام »زدراوکو مامیچ« رییسی که 
از  سال 2003، 15 مربی دیناموزاگرب را عوض کرد، وسط است. 
او به عنوان مخالف س��نتی مربیان تیمش، وقتی  س��ال 199۸ 
با دیکتاتوری کرانچار و نپذیرفته ش��دن بازیکن توصیه ش��ده 

توسط س��رمربی مواجه شد در اقدامی 
تالفی جویانه در مصاحبه ای با روزنامه 
»یوتارنی لیس��ت« از دایم الخمر بودن 
و اقدامات غیراخالقی س��رمربی وقت 
تیمش )کرانچار( حرف زد. براس��اس 
گزارش��ی که  س��ال 2009 در روزنامه 
کروات اسلوبودنا دالماتسیا منتشر شده، 
او یک بار حتی در شرایطی غیرمتعادل 
با رییس باشگاهش دست به یقه ش��ده و سرانجام حکم اخراج 
را مقابل خود دیده اس��ت. جالب این که به فاصله تنها چند ماه، 
کرانچار سرمربی پرسپولیس شد و هیچ کدام از کمیته های فوتبال 

ایران، مانعی سر راه او قرار ندادند. 
نامه خداحافظی کاشانی به کرانچار

مدیر تیم امید ایران در نامه ای به زالتکو کرانچار ضمن تشکر از او 
اعالم کرد ظاهرا بنا به دالیلی در این مقطع زمانی امکان همکاری 

با شما میسر نیست.
متن نامه کاشانی به کرانچار که برای این سرمربی ایمیل شده 

است به شرح زیر است:
احتراما بدین وسیله ضمن تشکر از محبت جنابعالی و حضورتان 
در کش��ور قطر جهت اعالم آمادگ��ی به عنوان س��رمربی تیم 
فوتبال امید کش��ورم و همکاری هایی که در خصوص مس��ائل 
مالی داش��ته اید ظاهرا بنا به دالیلی در این مقطع زمانی امکان 
همکاری با شما میسر نیست.امیدوارم در زمان مناسب دیگری 
بتوانم این امکان را در جهت همکاری متقابل فراهم کنیم. برای 
جنابعالی و خانواده محترمتان آرزوی توفیق روزافزون از خداوند 

مسئلت دارم. 

نتیجه سیاست های غلط سازمان لیگ

بخششی که ناسزاگویی تماشاگران قرمز را دو برابر کرد
پشت پرده رد صالحیت کرانچار چه بود؟

نامه خداحافظی کاشانی به سرمربی سابق سپاهان

 باشگاه سپاهان ۲ هزار دالر
 جریمه شد

کمیت��ه انضباط��ی 
ن  س��یو ا ر کنفد
فوتبال آسیا باشگاه 
س��پاهان اصفه��ان 
را ب��ه خاط��ر رفتار 
ناپسند تماشاگرانش 
به پرداخ��ت 2 هزار 
دالر جریم��ه نقدی 
 )AFC( محکوم کرد. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا
اعالم کرد، به دلیل رفتار ناپسند تماش��اگرانش در دیدار مقابل 
الهالل عربس��تان در تاریخ 12 مارس 2014 در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آس��یا و نقض بندهای 61.7 و 67.3 به پرداخت 
جریمه نقدی 2 هزار دالری محکوم ش��د. باش��گاه سپاهان 30 
روز فرصت دارد تا پس از ابالغ حک��م این جریمه پرداخت کند، 
همچنین به باشگاه سپاهان هشدار داده خواهد شد تا در صورت 
تکرار این تخلفات جریمه های بیشتری در انتظار آن خواهد بود.

تداوم نتایج خوب پمینا 
تیم پمین��ای اصفهان در 
دیدار مقابل ش��هرداری 
گرگان در چارچوب هفته 
هشتم لیگ برتر بسکتبال 
کشور با نتیجه 62 بر 55 

به پیروزی رسید.
در ای��ن دیدار ب��ا وجود 
اینک��ه پمین��ا ب��ازی را 
خوب آغاز نکرد و در نیمه 
نخست بازی اختالف امتیاز زیادی با حریف پیدا کرد، اما خوشبختانه 
توانست به خوبی امتیازات را جبران کند و در نهایت هم با نتیجه 62 
بر 55 حریف گرگانی خود را برد.در این دی��دار تیم پمینا در دقایق 
نخس��ت بازی، عمکلرد خوبی نداش��ت و در کوارتر اول بازی تنها 6 
امتیاز گرفت اما در 2 کوارتر دوم یعنی نیمه دوم عملکرد بهتری به 
نمایش گذاشته و بر جریان بازی تسلط پیدا کرد.در هفته های اخیر 
پمینا خوشبختانه شرایط خوبی داشته و نتایج خوبی کسب می کند؛ 
تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر بسکتبال امروز در حالی به مصاف 
ش��هرداری گرگان رفت که پس از 4 هفته شکست برابر نفت آبادان، 
دانشگاه آزاد، مهرام تهران و پتروشیمی بندر امام خمینی توانسته بود 
به خوبی برابر ثامن مشهد و صنایع پتروشیمی ماهشهر نتیجه بگیرد و 

خود را تا جایگاه پنجم جدول باال کشد.

 روزشماری برای آبادی
 ورزشگاه نقش جهان

مدیر کل ورزش و جوانان 
اصفه��ان گف��ت: فوالد 
مبارکه اصفهان با تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان گام 
بزرگی در راستای ارتقای 
ورزش استان برداشته و 
بدون شک این ورزشگاه 
در زم��ان مق��رر ب��ه 
بهره ب��رداری می رس��د. 
سلطان حسینی درباره نحوه بهره برداری فوالد مبارکه اصفهان از این 
ورزش��گاه در قبال انجام تعهدات خود گفت: به ط��ور قطع اهمیت 
نگهداری ورزش��گاه کمتر از تکمیل آن نب��وده، بنابراین با توجه به 
هزینه های نگهداری ورزشگاه نقش جهان که مسئولیت بسیار بزرگی 
است، وزارت ورزش و جوانان و استانداری هیچ مشکلی با مدت زمان 
بهره برداری فوالد مبارکه از این ورزشگاه نداش��ته و ندارند، چراکه 
فوالد مبارکه با قبول این مسئولیت، بار س��نگینی از شانه  مدیریت 
ورزش و جوانان اس��تان برمی دارد.وی با بیان اینک��ه فوالد مبارکه 
اصفهان بزرگترین کارخانه فوالد ساز کشور و خاورمیانه بوده و دارای 
تخصص کافی در زمینه های مدیریت و فنی است، خاطرنشان کرد: با 
توجه به برنامه های در  نظر گرفته ش��ده و ظرفیت های باالی فوالد 
مبارکه، این پ��روژه با قابلیت ه��ای باالیی در موعد مق��رر به پایان 

می رسد.

 دی ماریا: سرمای انگلیس 
 مرا آزار می دهد

بال آرژانتینی تیم فوتبال 
منچستریونایتد گفت با 
هیچ چیز بازی و زندگی 
حت��ی  انگلی��س  در 
رویاروی��ی ب��ا مدافعان 
تنومند و فیزیکی لیگ 
برتر مشکلی ندارد، جز 
هوای س��رد این کشور. 
آنخ��ل دی ماری��ا ک��ه 
تابستان امسال با قراردادی 60 میلیون پوندی از رئال مادرید به 
منچس��تریونایتد پیوس��ت اعتراف کرد دلتنگ ب��ازی در لیگ 
قهرمانان اروپاست اما انگیزه زیادی دارد که شیاطین سرخ را به 
لیگ قهرمانان اروپا برگرداند.عملکرد ضعیف منچس��تری ها در 
فصل گذش��ته که س��بب ش��د آنها به هیچکدام از سهمیه های 
رقابت های اروپایی فصل جاری نرس��ند، س��بب شده است که 
دی ماریا و دیگر ستاره  های ش��یاطین سرخ در حسرت بازی در 
معتبرترین تورنمنت باش��گاهی قاره اروپ��ا بمانند.دی ماریا در 
گفت وگو با نشریه اسپورت گفت: دلتنگ بازی در لیگ قهرمانان 
هستم. ما این فصل باید تمام تالش خود را انجام دهیم تا بتوانیم 
در لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده حضور داش��ته باشیم. کار 
آسانی نیس��ت اما چند هفته پیش ما در جدول هفتم یا هشتم 
بودیم اما حاال چهارم هس��تیم. پس باید به کارمان ادامه دهیم. 
مهمترین هدفی که منچس��تریونایتد در این فصل دارد کسب 
س��همیه لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده است، تورنمنتی که 

تیم ما لیاقت حضور در آن را دارد. 

  اصغر
قلندری

درخشان در مورد 
اینکه گفته می 

 شود
 دست هایی در کار 
است تا پرسپولیس 
نتیجه نگیرد گفت: 
محروم و مصدومان 

ما عادالنه نبوده 
است
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مفاد آرا
9/309 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند 
در  است  بدیهی  نمایند  ارائه  اسنادوامالک شهرضا  ثبت  اداره  دعوارابه  طرح  وگواهی 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم و.صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
 اول  -شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1.رای شماره 4941 – 93/6/10 - اصغر عشقی فرزند قربانعلی به ش ش 499 حوزه 6 
شهرضا وشماره ملی 1199346128 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ  قسمتی از یک باب 
از پالک 1290/1 به مساحت ششدانگ 2/25مترمربع که بانضمام  ساختمان مفروزی 

ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.
2.رای شماره 4942 – 93/6/10 -محمد رضا کریمی  فرزند حیدر علی   به ش ش 140 
حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199337900 یکدانگ ونیم  مشاع از ششدانگ قسمتی 
از  یک باب ساختمان  مفروزی از پالک 1290/1 به مساحت ششدانگ 2/25 مترمربع.
که بانضمام ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.

3.رای شماره 4943  –مهر السادات مدرس مطلق  فرزند محمد باقر  به ش ش 325 
از ششدانگ قسمتی   دانگ مشاع  ملی 1287577873  سه  حوزه 4 اصفهان  وشماره 
مترمربع    2/25 مساحت ششدانگ  به   1290/1 پالک  از  مفروزی  باب ساختمان   یک 

که بانضمام ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.
4.رای شماره 6099 -93/7/14 –اردشیر نجفی کشکولی فرزند عوض به ش ش 496 
حوزه 2 مرکزی گچساران وشماره ملی 4269334347 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1616 به مساحت 107/75 مترمربع.
 589 ش  ش  به  پرویز  فرزند  رزمجو  حسین  -محمد   93/6/8  –  4862 شماره  5.رای 
شهرضا وشماره ملی1199120741 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3572 به مساحت ششدانگ 126/5 مترمربع.
93/6/8 -ژ یال  موسیلی فرزند کیامرث به ش ش 4 شهرضا  6.رای شماره 4861–  
وشماره ملی 1199225770سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

3572 به مساحت ششدانگ 126/50 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد 

7.رای شماره 6187 – 93/7/16 –فتانه محسن پور فرزند حیدر به ش ش  وشماره ملی 
1190011115ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 21 و22 به مساحت 

167 مترمربع.
93/03/18 –غالمرضا احمدی عمله فرزند حبیب اله به ش ش  8.رای شماره 5187 – 
باب خانه  ملی 2293791009 ششدانگ یک  2126 حوزه یک قشقائی شیراز وشماره 

مفروزی از پالک 280 به مساحت 129/39 مترمربع.
9.رای شماره 6192 – 93/7/16 –احمد قادری فرزند علی اکبر به ش ش 274 شهرضا 
وشماره ملی 1199089141 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 479 به 

مساحت 168/59 مترمربع.
10.رای شماره 4107 – 93/5/14 – فردوس بیاتی فرزند یداله به ش ش 1 حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199591602 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

483 باقیمانده به مساحت 115/85 مترمربع.
11.رای شماره 5579 – 93/6/29 -سید حسام الدین  طبائیان فرزند سید مسلم به ش 
ش 682 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199171565 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 517به مساحت ششدانگ123/50مترمربع.
به  مسلم  سید  فرزند  طبائیان  محسن  سید   -  93/6/29  –  5580 شماره   12.رای 
ش ش1021 حوزه یک قمشه  و شماره ملی 1199235946 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 517 به مساحت 123/50 مترمربع.
–اکبر شاهپیری فرزند جواد به ش ش 3 شهرضا   93/6/20  – 13.رای شماره 5314 
وشماره ملی 1199633593ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 520 باقیمانده که 

به پالک 13887 تبدیل شده است به مساحت 136/90 مترمربع.
14.رای شماره 5530 – 93/6/27 - فرزانه یزدانیان فرزند فتح اله  به ش ش 994 حوزه 
یک  شهرضا  وشماره ملی 1199162930 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 571 به مساحت ششدانگ 261/40 مترمربع.
15.رای شماره 5531 – 93/6/27 - سید محسن کسائی شهرضا  فرزندسید عبدالحسین  
به ش ش 1037 حوزه یک شهرضا وشماره ملی1199163368  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
از پالک 571 به مساحت ششدانگ 261/40 مترمربع.  یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

16.رای شماره 3146 – 93/4/17 -محمد حسن ناظم فرزند عبدالرسول به ش ش 599  
شهرضا وشماره ملی 1198988207 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 641 به مساحت ششدانگ 230/56 مترمربع.
 425 به ش ش  منوچهر   فرزند  ناظم   منیر  ماه   -  93/4/17  – 17.رای شماره 3147 
شهرضا و شماره ملی  1199031585 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 230/56 مترمربع.
18.رای شماره 5523- 93/6/27 -سید حسن قریشی  فرزند سید محمد  به ش ش 1196 
شهرضا  شماره ملی1199176702 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 754 به 

مساحت ششدانگ 171/90 مترمربع.
19.رای شماره 6166 – 93/7/15 – ناصر طاهر فرزند محمد به ش ش 731 حوزه یک 

شهرضا وشماره ملی 1198894164:
الف – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 844 به 
مساحت 87/37 متر مربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 845 جمعا تشکیل یک 

باب خانه راداده است .
 ب – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 845  به 
مساحت 215/69 مترمربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 844 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
20.رای شماره 6167  - 93/7/15 –پری طاهر فرزند فضل اله به ش ش 57  حوزه یک 

شهرضا وشماره ملی 1198944188:
الف –  سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 844 به 
مساحت 87/37 متر مربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 845 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
 ب – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 845  به 
مساحت 251/69 مترمربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 844 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
21.رای شماره  5564 -93/6/29– غالمرضا کریمی فرد  فرزند سیف اله  به ش ش 386 
حوزه یک شهرضا و شماره ملی 1199031194  چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 895/1 به مساحت ششدانگ 119/45 مترمربع.
22.رای شماره 5565 93/6/29–شهناز بگی  فرزند رحمت اله  به ش ش 895 حوزه یک  
شهرضا وشماره ملی 1199052698 دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 895/1 به مساحت ششدانگ 119/45 مترمربع.
23.رای شماره 6447 – 93/7/24- حمید رضا ترکی شهرضا فرزند پرویز به ش ش 

پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1199161039 ششدانگ  804 شهرضا وشماره 
967/1 به مساحت 114/55 مترمربع.

24.رای شماره 6170 – 93/7/15- مهناز خوش نظر فرزند خسرو به ش ش 333 ح یک 
شهرضا وشماره ملی 1199074421ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1138 به 

مساحت 205/20 مترمربع.
25.رای شماره 4859 – 93/6/8سیدهمت اله موسوی فرزند جهانگیر به ش ش 2825 
پالک 1193  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1209239124 ششدانگ  سمیرم وشماره 

و1193/1 که به پالک 14061 تبدیل شده است  به مساحت 146/93 مترمربع.
26.رای شماره 6521 – 93/7/26 – داریوش اشگرف فرزند اهلل یار به ش ش 132 حوزه 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   4621531468 ملی  وشماره  شهرکرد  یک 

1193 و1193/1  که به پالک 14061 تبدیل شده است به مساحت 208/10 مترمربع.
27.رای شماره 5509-  93/6/27 -ولی اله بگی شهرضا فرزند علی اکبر به ش ش 184 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199180548 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1413 به مساحت 123/63 مترمربع.
28.رای شماره 5519 – 93/6/27 -اشرف علیزاده فرزند ناصر به ش ش 2012 حوزه 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199286095 سه  یک شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1482 و1713 به مساحت ششدانگ 256/40 مترمربع.
به ش 1466  حوزه  فرزند حسین  امیری  93/6/27 -مجتبی   – 29.رای شماره 5518 
یک شهرضا وشماره ملی 1199208302  سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1482 و1713 به مساحت ششدانگ 256/40 مترمربع.

30.رای شماره 6168 – 93/7/15 –رحمت اله عمادی  فرزند علیرضا  به ش ش 276 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198998873چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانمه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 192/55 مترمربع.
31.رای شماره 6169 – 93/7/15 –مهناز خوش نظر فرزند خسرو به ش ش 333 حوزه 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو   1199074421 ملی  وشماره  یک شهرضا 

مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 192/55 مترمربع.
 1130 ش  ش  به  مصطفی  فرزند  غریبی  –حسین   93/6/17-  5122 شماره  32.رای 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  1199067601 ششدانگ  ملی  وشماره  یک شهرضا  حوزه 
پالک1568باقیمانده   که به شماره 13707تبدیل گردیده است به مساحت132مترمربع.

33.رای شماره 6026 – 93/7/12 – مهدی کاظمی فرزند عوض به ش ش 981 حوزه 
یک شهری قمشه وشماره ملی 1199844764 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از پالک 

1641 به مساحت 109/50 مترمربع.
مسعود صفائی فرزند سیروس به ش ش 2256   – 93/4/26 34.رای شماره 3519 – 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199857513 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از 

پالک 1655 به مساحت ششدانگ 57/45 مترمربع.
35.رای شماره 6465 – 93/7/24 – سید مهدی طبیبیان فرزند هدایت اله به ش ش 1041 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199066710  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1694 و8853 الی 8863 به مساحت ششدانگ 295/90 مترمربع.

36.رای شماره 6468 – 93/7/24 – مرضیه جام بخش فرزند حیدر به ش ش 71319  
حوزه 3 اصفهان وشماره ملی 1281811696 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1694 و8853 الی 8863 به مساحت ششدانگ 295/90 مترمربع.
به ش ش 2922  فرزند حسنعلی  فرهاد رضائی   –  93/7/12  – 37.رای شماره 6022 
حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209550717 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 220 مترمربع.
93/7/12 –دلبر منصوریان فرزند رضا به ش ش 9 حوزه2  38.رای شماره 6042 – 
لردگان و شماره ملی 6329906874  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 201/85 مترمربع.
39. رای شماره 6043 – 93/7/12 – علمدار قاسمی فرزند محمد به ش ش 3173 حوزه2 
مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209553228 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 201/85 مترمربع.
 391 ش  ش  به  علیرضا  فرزند  موسوی  –محمد   93/7/15  –   6114 شماره  40.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209924161 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه 
 یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ

146/28 مترمربع.
41.رای شماره 6117  – 93/7/15 –سید حسن  موسوی فرزند علیرضا به ش ش 34 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209790939 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 

146/28 مترمربع.
42.رای شماره 6180 – 93/7/15 – ابراهیم عابدی فرزند ناصر   به ش ش 190 حوزه 6 
شهرضا وشماره ملی 1199338400سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 200/98 مترمربع.
43.رای شماره 6181 – 93/7/15 – سهیال سالک فرزند محمود به ش ش 181 حوزه 28 
اصفهان وشماره ملی 1291063536 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 200/98 مترمربع.
 23 به ش ش  عبدالرسول  فرزند  آقائی  44.رای شماره 5568-93/6/29 -محمد رضا 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209668521 ملی  وشماره  سمیرم  شهری  یک  حوزه 

یک باب خانه چهار طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 102 مترمربع.
اله به ش ش 1329  قادری فرزند رحمت  45.رای شماره   5569 -93/6/29 -تهمینه 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199848247 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه چهارطبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 102 مترمربع.
46.رای شماره 3166 –93/4/18 - محمد حسن محسن پور فرزند نوراله به ش ش 332 
حوزه3شهرضا وشماره ملی1199378410 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 3211 به مساحت ششدانگ 54/10 مترمربع.
دهاقان  یک  ش  ش  به  منوچهر  فرزند  ثالثی  93/4/18مینا    –  3167 شماره  47.رای 
از  باب مغازه مفروزی  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  ملی 5129871766 سه  وشماره 

پالک 3211 به مساحت ششدانگ  54/10 مترمربع.
93/5/15–اسداله سری فرزند حسن به ش ش 621 شهرضا  48.رای شماره 4204 – 
وشماره ملی 1198893060 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3517 باقیمانده 

و10131الی10134به مساحت 33/41 مترمربع.
49. رای شماره 6070 – 93/7/14 -ایرج حمزوی فرزند مهراب به ش ش 747 حوزه 

قشقائی شیراز وشماره ملی 2293663558 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
3761 به مساحت 174/85 مترمربع.

50.رای  شماره 3906 -93/5/5–مرتضی صادقی وصفی فرزند کرمعلی به ش ش 16 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199599018 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 8163 و13364 به مساحت ششدانگ 217 مترمربع.
51.رای شماره  3907 -93/5/5  بتول صفائی فرزند رمضان به ش ش 19حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی1199624489 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 8163 و13364 به مساحت ششدانگ 217 مترمربع.
سوم - شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

52.رای شماره 6213 -93/7/16 –حمید رضا آقا ئی فرزند آیت اله به ش ش  وشماره 
ملی 1200091558 سمیرم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 343 به 

مساحت97/83 مترمربع.
53.رای شماره 6111 -93/7/14 – جنت فخار فرزند منصور به ش ش 149 حوزه یک 
شهرضا وشماره ملی 1199366048 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 370 به 

مساحت 232/60 مترمربع.
54.رای شماره 6184 -93/7/15 رحمت اله سلمانی زاده اسفه ساالری فرزند حسینعلی 
ششدانگ   1199673722 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی  یک  حوزه   85 ش  ش  به 
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 400 به مساحت 153/53 مترمربع که بانضمام 

قسمتی از پالک 399 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
55.رای شماره  5158 – 93/6/18 -فاطمه مختاری شهرضا فرزند محمد تقی به ش ش 82 
شهرضا وشماره ملی 1198763167تمامت52حبه وهشت-سیزدهم حبه مشاع از72حبه 
 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 112/85 مترمربع.

 1415 ش  ش  به  حسین  فرزند  هادی  –رضوان   93/6/18  –  5160 شماره  56.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199100552تمامت8حبه وچهار-سیزدهم حبه مشاع از72حبه 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 112/85 مترمربع.

57.رای شماره 5166 – 93/6/18فاطمه شاهچراغی فرزند رستم به ش ش 35 شهرضا 
وشماره ملی 1199124435تمامت11حبه ویک –سیزدهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ  112/85 مترمربع.
58.رای شماره 5269 –  93/6/19 -مهدیه باقرپورر فرزند علیرضا به ش ش 413 حوزه 
یک شهری قمشه وشماره ملی  1199336033 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  

مفروزی از پالک 799 به مساحت ششدانگ 197/60 مترمربع. 
59.رای شماره 5270 – 93/6/19 -محمد رضا دهقانزاد فرزند اسداله  به ش ش 1555 
قمشه وشماره ملی 1199241271 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 799 به مساحت ششدانگ 197/60 مترمربع.
 368 به ش ش  فرزند حسین  ر حمتی  محمد حسن   93/7/14- 60.رای شماره 6071 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199104655 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دوطبقه مفروزی از پالک 810 به مساحت ششدانگ 145/79 مترمربع.
 1146 ش  ش  به  اله  نعمت  فرزند  رحمتی  -زهرا    93/7/14-  6073 شماره  61.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199400653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 810 به مساحت ششدانگ 145/79 مترمربع.
62.رای شماره 5510 –  93/6/27 سیدمحمد رضا میربد فرزند ابوالقاسم به ش ش 58 
باب  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198908440 دو 

گاراژ مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
 393 ش  ش  به  ابوالقاسم  فرزند  میربد  قدس  ا   -  93/6/27  –  5511 شماره  63.رای 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198846811 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ 

مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
64.رای شماره 5512 – 93/6/27 - زهرا میربد فرزند ابوالقاسم به ش ش 19315 حوزه 
باب گاراز  از ششدانگ یک  یک شهرضا وشماره ملی 1198473053 یک دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
به ش ش 110  ابوالقاسم   فرزند  میربد  فردوس    - 65.رای شماره 5513- 93/6/27 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198879262 یک  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

گاراژ مفروزی ازپالک912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
66.رای شماره 5514 – 93/6/27 -اشرف آغا میربد  فرزند ابوالقاسم  به ش ش 661 
حوزه یک  شهرضا وشماره ملی  1198975946  یک  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

گاراژ  مفروزی از پالک 912 و913 و914  به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.

67.رای شماره 5185 -93/6/18 –  عباس فخار فرزند مصطفی به ش ش 302 شهرضا 
وشماره ملی 1199196681 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی 

از پالک 999 به مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
68.رای شماره 5186 -93/6/18 –نجمه اسدی مهر آبادی فرزند جواد به ش ش 1657 
شهرضا وشماره ملی 1199261645 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

مفروزی از پالک 999 به مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
93/6/10 جنت سامی  فرزند محمد  به ش ش 948 شهرضا  69.رای شماره 4885 – 
به   1005 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ    1199095885 ملی  شماره   و 

مساحت 134 مترمربع.
70.رای شماره 5522 – 93/276 -محسن صداقت شهرضا  فرزند حبیب اله به ش ش 
74 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199124826 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1124  به مساحت 215/30 مترمربع.
71.رای شماره6066-93/07/14عبدالعلی طاهری فرزند عباس به ش ش 574 شهرضا 

وشماره ملی1198840031: 
 9/84 مساحت  به    1125 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  –ششدانگ  الف 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 3028 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب- ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3028  به مساحت  65/45 متر 

مربع که بانضمام قسمتی از پالک 1125 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
ملی  شماره  و  ش  ش  به  بهرام  فرزند  سالک  فریبا   93/07/26-6481 شماره  72.رای 
از یکباب خانه  1190082500حوزه یک شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از راه 

متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
یک  ش4705حوزه  ش  فرزنداصغربه  ربیعی  مقداد   93/07/26 شماره6483-  73.رای 
شهری قمشه و شماره ملی 1199882003 دودانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از 

راه متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
74.رای شماره6485-93/07/26زینب انصاریپورفرزندحسن به ش ش1128حوزه یک 
شهرضا و شماره ملی1199097683 یکدانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یکباب خانه 
مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از راه 

متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
93/6/18معصومه درویش پوریان  فرزند حسن  به ش ش   – 75.رای شماره 5191 
1124 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199189952 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 211/42 مترمربع.
76.رای شماره 5190 – 93/6/18 -محمود عسگری  فرزند غالمرضا  به ش ش  169 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199135577 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 211/42 مترمربع.
77.رای شماره 5573 – 93/6/29 -شیرین شویخ اهوازی فرزند کاظم به ش ش 4311 
حوزه 2 اهواز وشماره ملی 1756979901 دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 127/65 مترمربع.
78.رای شماره 5574 – 93/6/29 - نعمت اله کاویانی  فرزند علی به ش ش 54 حوزه 
یک  شهرضا و شماره ملی 1198798051  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 127/65  مترمربع.
79.رای شماره6084-93/07/14 محمد حسین اباذری فرزند حسین به ش ش 39 حوزه 
پالک  از  مفروزی  مغازه  باب  یک  1198908254 ششدانگ  ملی  یک شهرضا وشماره 

2027 به مساحت 32/07 مترمربع.
 چهارم -شماره فرعی از 4 اصلی مزرعه برزوک آباد 

به ش ش  آقا حسین  فرزند  ئی  نره  عربلو  خلیفه   -93/7/14  – 80.رای شماره 6110 
به  باب خانه  ملی 2293889017 ششدانگ یک  3634 حوزه  قشقائی شیراز وشماره 

استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 833 به مساحت 197/85 مترمربع.
پنجم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه 

81.رای شماره 5188 -93/6/18 –اعظم جاوری فرزند بهمن به  ش ش 2144 حوزه یک 
شهرضا وشماره ملی 1199307645 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 66 به مساحت ششدانگ 88/35 مترمربع.
82.رای شماره 5189 -93/6/18 –مهرداد یزدی فرزند حسین به ش ش 260 حوزه یک 
شهرضا وشماره ملی 1199211303 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 66 به مساحت ششدانگ 88/35 مترمربع.
 1447 ش  ش  به  اله  قدرت  فرزند  علیشاهی  -93/7/16زهره    6212 شماره  83.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199208116 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

195 به مساحت 122 مترمربع.
84.رای شماره 4936 -93/6/10 –فخر السادات میر نیام  فرزند سید حسن به ش ش 
912 شهرضا وشماره ملی 1199110094 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 202/22 مترمربع.
85.رای شماره 4935 -93/6/10 – حجت اله خان احمدی  فرزند علی محمد به ش ش 
1010 شهرضا وشماره ملی 1199081191 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 202/22 مترمربع.
17//93/6 - مجتبی حیدریان فرزند سهراب به ش ش 366    – 86.رای شماره 5121 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199212369 ملی  وشماره  شهرضا 

مفروزی از پالک 525 به مساحت 192/12 مترمربع.
اله به ش ش 4240  93/6/17فرزانه شاهچراغی فرزند فضل   – 87.رای شماره 5124 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199877352 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت 192/12 مترمربع.
ششم  –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

88.رای شماره 6162 – 93/7/15  -محبوبه اسمعیلی فرزند حسینعلی به ش ش 1621 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199224911 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت ششدانگ244/20 مترمربع.
89.رای شماره 6161 -93/7/15 –کامران شماعی فرزند غالمرضا به ش ش 83 حوزه 
3 شهرضا وشماره ملی 1199403032 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت ششدانگ 244/20 مترمربع.
90.رای شماره 4858 -93/6/8 – اعظم فیاض بخش فرزند محمد حسن به ش ش 1443 
شهرضا وشماره ملی 1199849383 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

301 به مساحت 331/70 مترمربع.
–الهام کاظمینی فرزند عباسعلی به ش ش 34 حوزه  91.رای شماره 6448 -93/7/4 
یک قمشه وشماره ملی 1199308587 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 301 به 

مساحت 325/80 مترمربع.
92.رای شماره 6101 -93/7/14 –جالل شبانپور فرزند ابراهیم به ش ش 583 حوزه 
یک شهرضا وشماره ملی 1198913691 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 375 به مساحت 263/57 مترمربع.
 هفتم  -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

93.رای شماره 2668 -93/4/5 –مهدی آرامی  فرزند محمد حسین  به ش ش  وشماره 
ملی 1190090147 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

110 به مساحت ششدانگ 120/50 مترمربع.
94.رای شماره 2669 -93/4/5 –سمیراعقیلی فر فرزند علیرضا به ش ش  وشماره ملی 
1190127008 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 110 

به مساحت ششدانگ 120/50 مترمربع.
 77 ش  ش  به  غالمعلی  فرزند  آقاسی  شماره3665-93/04/30زهرا  95.رای 
حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199370371 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 195 و1280 و1281 به مساحت ششدا نگ 169/18 متر مربع.
 34 ش  ش  به  مهدی  سید  فرزند  سیدی  حسین  شماره3664-93/04/30سید  96.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199115193 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 195 و1280 و1281 به مساحت ششدانگ 169/18 متر مربع. 
 494 ش  ش  به  حسین  فرزند  پور  حیدر  عزت   –  93/6/27  –  5535 شماره  97.رای 
شهرضا وشماره ملی 1198948558 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 

317 به مساحت 89/76 مترمربع.
 295 به ش ش  قلی  فرزند صفدر  93/7/15  -شهناز شفقت   –  6120 98.رای شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  ونیم  یکدانگ   1199136832 ملی  وشماره  شهرضا 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
 558 ش  ش  به  قلی  صفدر  فرزند  شفقت  -زهرا    93/7/15  –  6123 شماره  99.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199032913 یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
100.رای شماره 6124 -93/7/15  - جنت شفقت فرزند صفدر قلی به ش ش ش 928 
شهرضا وشماره ملی 1199020079 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
 189 ش  ش  به  قلی  صفدر  فرزند  شفقت  اعظم   93/7/15  –  6125 شماره  101.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199058203 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.

نهم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد  
102.رای شماره2712-93/04/07مرتضی صادقی وصفی فرزند کرمعلی به ش ش 16 
ح یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199599018 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 22 به مساحت ششدانگ140/25 مترمربع.
103.رای شماره2713-93/04/07بتول صفائی فرزند رمضان به ش ش 19 حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199624489 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 22 به مساحت ششدانگ 140/25 مترمربع. 
104.رای شماره 5503 – 93/6/27 - افسر آغا طبیبیان فرزند حسین  به ش ش 1422 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199070521 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
 مفروزی از پالک 36 و1466 و1467 و1469 به مساحت ششدانگ 374/50 مترمربع .
105.رای شماره 5504  - 93/6/27  –عباسعلی طهرانی فرزندشهریار  به ش ش 50 حوزه 
یک  شهرضا  وشماره ملی 1198957158 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه 
 مفروزی از پالک 36 و1466 و1467 و 1469 به مساحت ششدانگ 374/50  مترمربع.
106.رای شماره 5175 -93/6/18 –محمد جواد طبیبیان  فرزند علی  به ش ش 6160 
شهرضا وشماره ملی 1199896551سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 187 به مساحت ششدانگ 108/95 مترمربع.
107.رای شماره 5183  - 93/6/18 – محمد حسین رحیمی  فرزند غالمرضا  به ش ش 
8407 شهرضا و شماره ملی  1199919020 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 187 به مساحت ششدانگ 108/95 مترمربع.
108.رای شماره 6446 – 93/7/24 – حجت اله مندکیان شهرضا فرزند ولی اله به ش ش 
6117 حوزه یک شهری شهرضا وش م 1199896128 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1235 به مساحت 199/20 مترمربع.
  1462 ش   ش  به  قلی  جعفر  فرزند  یونسی  93/7/15مظفر   –  6164 شماره  109.رای 
حوزه یک  شهرضا وشماره ملی1199010731 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1254 به مساحت ششدانگ 266/05 متر مربع.
به ش ش 1087  –زهرا گالبی  فرزندمحمد علی   110.رای شماره 6165 -93/7/15  
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199081965 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1254 به مساحت ششدانگ 266/05 مترمربع.
تبدیل  اصلی  شماره225-  به  که  آباد  میر  مزرعه  –اصلی   68/1 از  مفروزی  شماره 

گردیده است
111.رای شماره 5616 – 93/6/29 – سید جمال فاطمی شهرضا فرزند سید مصطفی 
به ش ش 434 شهرضا وشماره ملی 1198901081 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  

به مساحت 212/36 مترمربع.
 دهم -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

112.رای شماره 6461 -93/7/24 –خدا رحیم انصاری فرزند عسگر به ش ش 8 حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209821370 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1 به مساحت 144 مترمربع.
113.رای شماره 6466 -93/7/24 –اصغر انصاری فرزند عسکر به ش ش 117 حوزه 
دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209844397 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1 به مساحت 144 مترمربع.
114.رای شماره 6156 – 93/7/15 – محمد حسن ترابی فرزند ولی اله به ش ش 665 
شهرضا وشماره ملی 1199107621 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به 

مساحت 99/75 مترمربع.
115.رای شماره6160 – 93/7/15  -بهروز نجفی کشکولی فرزند عوض  به ش ش 127 
از پالک  باب خانه مفروزی  حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209566982 ششدانگ یک 
انتقال  از14520سهم ششدانگ  مربع.درازاء172سهم مشاع  متر  به مساحت 172   496

عادی از طرف محمود فرهمند.
116.رای  شماره 6093 -93/7/14 –ایرج محسنی شاد فرزند حسینقلی به ش ش 159 
حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2391429037 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 516 به مساحت 168/55 مترمربع.
117.رای شماره 6605 -92/12/11 – جعفر علی اسمعیل پور فرزند حسین به ش ش 
14 حوزه  یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129750489 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 537 به مساحت 142/35 مترمربع.
 یاز دهم - شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد 

118.رای شماره 5575 -93/6/29 – حبیب اله یعقوبی فرزند اکبر به ش ش 879 حوزه 
یک شهرضا وشماره ملی 1199019585 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
119.رای شماره 5578 – 93/6/29 -نسرین احمدیان شهرضائی فرزندرمضان به ش 
ش 520 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199032530 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
 دوازدهم  - شماره مفروزی از 157 - اصلی  مزرعه محمودیه 

120.رای شماره 6041 – 93/7/12 – صنوبر بمانی فرزند علی حسن به ش ش 1158 
 سمیرم وشماره ملی 6299577371 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/30مترمربع.

                      سیز دهم -شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 
121.رای شماره 6080 -93/7/14  –نوروز ماهری زاده  فرزند محمد علی به  ش ش 
1862 حوزه  4 ممسنی و شماره ملی 2391387180 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی 
از پالک 14 به مساحت229مترمربع. درازاء یک حبه ویک- چهارم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامی.
به ش ش 524  عبدی  فرزند  نیا  –حسینعلی صیاد  122.رای شماره 6191 -93/7/16 
حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2294724208 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 14 به مساحت 228 متر مربع. درازاء یک حبه ویک- پنجم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف غالمرضابهرامی.
123.رای شماره 6102 – 93/7/14 –نیاز علی اژدری فرزند محمد به ش ش 169  حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209567431 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

15 به مساحت 178/20 مترمربع.
124.رای شماره 7103 -92/12/22 –محمود کیامرثی نسب  فرزند کوچکعلی به ش ش 
77 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293736598 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 52 به مساحت 169/20 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/09/16                                                                                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم:93/10/01  
م الف:398 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا                                                                                                                                   

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4/2333 واقع در برزوک آباد بخش 
در  علي  راه  فرزند  فردوس صداقت نژاد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک 
جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه 1393/10/16 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین 
و مجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار:1393/09/16 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ 

له آقای محمد مستاجران و علیه آقای  9/380 در خصوص پرونده 3866/93ش ح/2 
غالمرضا مهران زاده یک نوبت نشر آگهی فرمایید که فیش حج عمره که سال 92-93 
هزینه سفر زیارتی حداقل مبلغ 17/557/000 ریال و حداکثر 33/231/000 ریال بوده 
است و در بانک ملی و ملت ثبت نام نموده و مبلغ 8/000/000 ریال را سپرده است 
توقیف گردیده است چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 3 روز آینده پس از ابالغ به 
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف مراجعه نمایند و چنانچه اعتراضی دارند 

مراجعه نمایند.م الف:24932 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ نظریه کارشناسی  

پرونده: 920578  میرسجادی کالسه  علی  آقای  کارشناشی  نظریه  ابالغ  آگهی   9/381
اکبرشاهی  سپهر  خواهان:  روزنامه  در  انتشار  از  پس  روز  سه  حضور:  وقت 
خوانده:شمس بانو شاه عالئی – مرجان و محمد علیدوستی – ساالر اکبرشاهی – علی 
خواسته:  اکبرشاهی  ساالر  از  قیمومیت  به  عالئی  شاه  –نسرین  میرسجادی  حمید  و 
تسلیم  دادخواستی  خواهان  آ.د.م  قانون  73و260  مواد  وفق  کارشناسی  نظریه  ابالغ 
نظریه  و  گردیده  ارجاع   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای 
و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  شده  ارائه  کارشناسی 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73و260  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف سه روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم نظریه 
کارشناسی نظریه و یا اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناسی با ذکر دالیل ارائه 

نماید.م الف:24997 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

 رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
بهترین خانه هاى مس��لمانان خانه اى اس��ت که در آن یتیمی 
باشد و به او نیکی کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه اى 
است که در آن یتیمی باشد و با او بدى کنند، من و سرپرست 

یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم.

خواب رفتن، گزگز و مورمور شدن دست و پا را همه مان 
تجربه کرده ایم، اما همی��ن حس خواب رفتن و مورمور 
شدن اگر طوالنی و مکرر ش��ود، می تواند نشانه وجود 

برخی مشکالت در بدن ما باشد.
فکر مى كنيد این عالمت در چ�ه مواقعى نياز به 

ارزیابى و بررسى توسط پزشک دارد؟
در گفتگو ب��ا دکتربهتاش، ارتوپ��د و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزش��کی ایران کوشیده ایم پاسخی برای 

این سواالت بیابیم.
آقای دكت�ر! تقریب�ا همه م�ا، مورمور ش�دن و 
خواب رفتن دس�ت را تجربه كرده ایم، اما گاهى 
 اوق�ات در بعض�ى اف�راد، این مش�کل ش�دید

 مى شود. چرا؟
افرادی که همیشه از خواب رفتگی یا مورمور شدن دست 
می نالند، نیاز به بررسی بیش��تری دارند. شاید به نوعی 
دچار آسیب شبکه عصبی بازویی شده باشند؛ مثال این 
افراد دچار ضعف، خواب رفتگی و مورمور شدن در یک 
دست و بازو می شوند. این درد، در اثر آسیب کتف یا ناحیه 
زیر بغل به وجود می آید که بر شبکه عصبی، موسوم به 
کالف بازویی تاثیر منفی می گذارد.گاهی اوقات بیماران 
از خواب رفتگی و مورمور شدن شبانه می نالند و می گویند 

تا باالی بازوی شان تیر می کشد.
بله، چنین موردی که اشاره کردید اگر شست، انگشت 
سبابه و انگشت وسطی را درگیر  کند، یا اینکه فرد دچار 
ضعف عضالنی ش��ود، مطرح کننده اختاللی موسوم به 

»نشانگان تونل مچ« است.
 اختالل تونل مچ چطور بروز مى كند؟

همان طور که می دانید داخل مچ انسان یک مسیر عبوری 
برای وترها و عصب مدیان وج��ود دارد. التهاب یا تورم 
بافت های داخل تونل می تواند عصب مدیان را تحت فشار 
قرار دهد.عصب مدیان مسئول حس المسه در انگشت 
شست، انگشت اشاره، انگشت میانی و قسمتی از انگشت 
حلقه ای است. تحت فشار قرار گرفتن این عصب موجب 
تولید بی حس��ی و درد خاصی می شود که تحت عنوان 
»نشانگان تونل کارپال« شناخته می شود.بسیاری اوقات، 

این نشانگان در هر دو مچ دست پدید می آید.
چه عواملى ما را مستعد این اختالل مى كند؟

اگر چه نش��انگان تونل کارپال اغلب بدون علت خاصی 
اتفاق می افتد، اما تعدادی از عوامل می توانند ش��ما را 
مس��تعد ابتال به این بیماری کنند. این عوامل ش��امل 
التهاب مفصل، چاقی، سیگار کشیدن، بارداری و داشتن 
مش��اغلی خاص اس��ت که دارای حرکات مکرر و قوی 
دس��ت هس��تند؛ مثال نش��انگان تونل کارپال در افراد 
قالیباف، تایپیست، قصاب، پیانیست و مکانیک بیشتر 
اس��ت و به ندرت افرادی را که به ط��ور تفریحی گلف، 
دوچرخه س��واری یا قایق س��واری انجام می دهند، نیز 

گرفتار  می سازد.
عامل اصلی بروز این مشکل، انجام فعالیت های تکراری و 
با نیروی زاید، در حالی که مچ دست خم است، می باشد. 
البته نشانگان تونل کارپال می تواند در بعضی اختالالت 
غدد درون ریز نظیر دیابت، اکرومگالی و ندرتا کم کاری 
تیرویید و آرتریت روماتویید نیز دیده شود.به طور کلی 
زنانی که به میانسالی نزدیک می شوند، بیشتر در معرض 

ابتال به این اختالل قرار دارند.
 اگر بخواهيم به موارد دیگری از همين قبيل اشاره 

كنيم، از چه مشکالتى باید نام ببریم؟
آس��یب اعصاب محیطی از دیگر اختالالتی اس��ت که 
می تواند باعث احساس مورمور شدن در دست ها و پاها 
شود.همچنین این احساس می تواند با کرختی در همین 
نواحی و ضعف و درد عضالنی دست و پا نیز همراه باشد. 
همان طور که می دانید اعصاب محیطی امکان برقراری 
ارتباط میان مغز، اعضای بدن، عروق خونی، عضالت و 
پوست را فراهم می سازند. فرامین مغزی از طریق اعصاب 
حرکتی منتقل می شوند و اطالعات دریافتی توسط بدن 
از راه اعصاب حسی به مغز مخابره می شوند.آسیب یک 
عصب محیطی می تواند ارتباط بین مغز و ناحیه تحت 

پوشش آن عصب را قطع کند.
این اتفاق توانایی شما در حرکت عضالت یا درک طبیعی 
حواس یا هر دو را در منطقه آسیب دیده، دچار اختالل 
خواهد کرد.آسیب عصبی می تواند به بروز نوعی احساس 
مورمور ش��دن، سوزش و سایر احساس��ات دردناک در 

منطقه ی درگیر منجر شود.
آیا این موضوع همان نوروپاتى محيطى نيست؟

چرا، دقیقا همان است.
علت این نوروپاتى ها چيست؟

 نوروپاتی ه��ای محیط��ی علل بی ش��ماری دارن��د. از 
جمله این علل می توان به سوانح، اعمال فشار بر عصب 
و آسیب عصبی ناش��ی از یک بیماری خودایمنی مثل 
لوپوس و روماتیسم مفصلی اش��اره کرد. البته برخی از 
بیماری های کبدی، کلیوی و تیروئید هم می توانند به 

اعصاب محیطی آسیب برسانند.
بسياری از بيماران دیابتى نيز از گزگز شدن دست 

و پا مى نالند. دليل آن چيست؟
شایع ترین علل، نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت است. 
عالیم و نشانه های نوروپاتی محیطی ممکن است سال ها 
پس از ابتال به بیماری ظاهر ش��وند. اگر دیابت شما به 
خوبی کنترل نشده باشد، احتمال بروز زودرس عالیم و 

نشانه های عصبی وجود دارد.

چرا دستم خواب 
مى رود؟

سالمت

دیپلماس��ی لبخند ریی��س جمهور و امنی��ت ایران در 
منطقه از یک س��و و متناس��ب ش��دن قیمت  سفر به 
ایران از دیگر س��و س��بب تغییر نگاه جهانیان به ایران 
و بازشدن راه س��فر شده اس��ت چنانکه گفته می شود؛ 
س��فر به ایران تبدیل به مد جدید اروپا در سال ۲۰۱۵ 
شده اس��ت. دیپلماس��ی لبخند دولت یازدهم و بهبود 
روابط ایران با جهانیان و تغییر زب��ان گفت و گو با دنیا 
سبب شده تا نگاه گردشگران به سوی جاذبه ّهای ایران 
بچرخد. س��یدمحمدعلی اش��رفی واقفی نایب رییس 
جامعه تورگردانان با اش��اره به رش��د ورود گردشگران 

خارجی گفت: این روند صعودی نتیجه تعامل مثبت دولت با س��ایر کش��ورها، 
نبود امنیت در کشورهایی مانند مصر، سوریه، عراق و لبنان که به عنوان مقاصد 
گردشگری فرهنگی شناخته می شوند و قابل رقابت شدن قیمت های بسته های 

سفر به ایران با سایر مقاصد است. به گفته او، این روزها 
بس��یاری از آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی خارجی 
که در نمایش��گاه های سال های گذش��ته با ایران آشنا 
ش��ده بودند و طی این س��ال ها خبری از آنه��ا نبود به 
س��وی برقراری تعامل و همکاری ب��ا آژانس های ایرانی 
برآمده اند چراکه سفر به ایران تبدیل به مد روز در سال 
۲۰۱۵ اروپا شده است. اشرفی واقفی با اشاره به آنکه این 
مطلب دقیقا در یکی از نامه ّهای آژانش دار اس��پانیانی 
ذکر شده اس��ت اذعان داش��ت: چندی پی��ش نامه ای 
دریافت کردیم که بیانگ��ر این مطلب بود که س��فر به 
ایران امروزه در اسپانیا مد شده است. البته این مد نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام 
 اروپا اشاعه یافته. این فرصت بزرگی است که باید از آن به نحو شایسته استفاده 

کرد. 

جهانگردان

سفر به ایران تبدیل به مد جدید اروپا یى ها

چهره  روز تکنولوژی 

اخالق، الویت جدید روبات ها 
تیم��ی از محققان دانش��گاه تافتز، دانش��گاه براون و »موسس��ه پلی تکنیک 
رنس��لر« با همکاری نیروی هوایی آمریکا در تالش��ی چندین ساله به دنبال 
 بررس��ی این نکته هس��تند که چگونه می توان روبات های اخالق مدار تولید

 کرد.
 در صورت موفقیت این پروژه، محققان می توانند هوش مصنوعی خلق کنند 
که قادر به ارزیابی خودکار موقعیتی دشوار و اتخاذ تصمیم های اخالقی پیچیده 

باشد که بر دستورالعمل های سختگیرانه غلبه کند.
 تیم تحقیقاتی به رهبری پروفس��ور ماتیاس شئوتز از دانشگاه تافتز در تالش 
جهت طراحی چارچوبی برای منطق اخالقی انسانی در روبات ها هستند. پس 
از آن، تیم علمی تالش می کند این چارچوب را در الگوریتمی مدل بندی کند 

که می توان آن را در هوش مصنوعی تعبیه کرد.
 این زیرس��اخت به روبات امکان غلبه بر دستورالعمل هایش را در رویارویی با 
موقعیت جدید می دهد و فعالیت هایش را برای کنترلگرهای انس��انی توجیه 

می کند.
 در چش��م انداز دانش��مندان، همه تصمیمات روبات نخس��ت با اس��تفاده از 
سامانه ای شبیه به سیستم های موجود در پیش��رفته ترین سیستم پرسش و 
پاسخ هوش مصنوعی مانند ابررایانه واتسون آی بی ام، بررسی اخالقی ابتدایی 

می شود.
چنانچ��ه کمک بیش��تری الزم باش��د، روبات به سیس��تمی متک��ی خواهد 
بود که ش��وئز و همکاران��ش در تالش ب��رای مدلس��ازی پیچیدگی اخالق 
انس��انی، در حال طراحی آن هس��تند. این فناوری نخس��ت ب��ه روبات های 
 پزش��کی با هدف کم��ک ب��ه س��ربازان حاض��ر در می��دان جن��گ اعمال

 می شود.

انجمن ارزیابي خواب انگلیس، پروفسور »کریس 
ایدزیکوس��کي« در م��ورد 6 نمون��ه از رایج ترین 
حاالت خوابیدن تحقیق کرده است و به این نتیجه 
رس��یده اس��ت که هر یک از آنها با ی��ک کاراکتر 

شخصیتي منحصر به فرد در افراد مرتبط هستند.
ط��رز خوابیدن ت��ان چه چی��زي ه��اي در مورد 

شخصیتتان مي گوید.....
حالت جنيني  

افرادي که خودش��ان را خم ک��رده و مانند دوران 
جنیني به خ��واب مي روند افرادي هس��تند که از 
بیرون سر سخت اما قلباً انسان هاي مالیمي بوده و 

داراي روح بسیار لطیفي مي باشند.
 ش��اید در نگاه اول از کس��ي ک��ه او را ب��ه تازگي 
مالقات ک��رده ان��د، خجالت بکش��ند ام��ا دیري 
نخواهد گذش��ت که خجالتش��ان مي ریزد و آرام 
مي ش��وند. این مورد یکي از ش��ایع ترین حاالت 
خوابیدن است. در تحقیقي که انجام شد 4۱نفر از 
 ۱۰۰۰ نفري که تحت آزمایش بودند به این حالت 

مي خوابیدند.
 خانم ها دو برابر بیشتر از آقایون به خوابیدن در این 

حالت گرایش دارند.
چوب گرد  

خوابیدن به پهلو در حالي که دس��ت ها پایین در 
کنار پهلو قرار دارد. این افراد به س��رعت با دیگران 

ارتباط برقرار مي کنند و از روابط اجتماعي باالیي 
 برخوردار هس��تند. به راحتي ب��ه غریبه ها اعتماد 
مي کنند و دوس��ت دارند همیش��ه در جمع هاي 
بزرگ شرکت کنند. البته این امکان هم وجود دارد 

که اندکي زودتر از سایرین گول بخورند.
 آرزومند

 اف��رادي که ب��ه پهل��و م��ي خوابن��د در حالي که 
دست هایشان به س��مت خارج و جلو است داراي 
طبع بازي هس��تند ام��ا در عین حال م��ي توانند 

شکاک، غرغرو و عیب جو نیز باشند.
 در تصمیم گیري قدري تعل��ل به خرج مي دهند 
اما زماني که تصمیم به انج��ام کاري بگیرند، هیچ 
 چیز نمي توان��د آنه��ا را وادار به تغییر نظرش��ان

 کند.
 سرباز

خوابیدن به پشت در حالي که دست ها به صورت 
صاف به پهلوها چسبیده باش��د. افرادي که به این 
حالت مي خوابند معموالً ساکت و خوددار هستند. 
تمایل چنداني به هیاهو و سر و صدا ندارند و براي 
خود و سایرین مقررات و معیارهاي متعددي قائل 

مي شوند.
آزاد و رها  

خوابیدن از جلو در حالي که دست ها اطراف بالشت 
باشد و سر به یکي از طرفین چرخیده باشد. معموالً 

افراد عجول، بي پروا، و کمي گس��تاخ به این شیوه 
مي خوابند. آنها به س��رعت عصباني مي شوند، به 
شدت آسیب پذیر هستند و انتقاد و قرار گرفتن در 

شرایط سخت را دوست نمي دارند.
 ستاره دریایي

خوابیدن ب��ر روي پش��ت در حالي که دس��ت ها 
در اطراف بالش��ت قرار دارد. این اف��راد به عنوان 
بهترین دوس��ت ها براي دیگران به شمار مي آیند 
 چرا که ب��ه خوبي به ح��رف هاي دیگ��ران گوش

 مي دهند و هر موقع که نیاز به کمکش��ان باش��د، 
حاضرهستند.

 آنها معموالً عالقه اي ندارند که مرکز توجه دیگران 
باشند.البته گونه هاي مختلف دیگري از خوابیدن 
نیز وج��ود دارد که در ای��ن مطالعه ب��ر روي آنها 

آزمایش نشده است.
پروفس��ور ایدزیکوس��کي تاثی��ر نح��وه خوابیدن 
ب��ر روي س��المتي را نی��ز م��ورد مطالع��ه ق��رار 
داده اس��ت. او معتقد اس��ت که خوابی��دن آزاد و 
 رها ب��راي سیس��تم گوارش��ي بس��یار مناس��ب 

است. 
این در حالي است که موارد سرباز و ستاره دریایي 
موجب خور خور کردن ش��ده و خواب خوبي را به 
همراه ندارند. او معتقد اس��ت زماني که شکم آزاد 
باش��د، افراد راحت مي توانند تنفس کنند و اعما 
و احش��ا در آرامش کامل قرار مي گیرن��د؛ اما اگر 
وزن بدن بر روي شکم قرار بگیرد، آن وقت میزان 
اکس��یژن دریافتي تحلیل رفته و فشار بیشتري به 
 ش��کم وارد مي ش��ود که این امر موجب خور خور 

مي شود.
 البته ممکن اس��ت افرادي که در این حاالت مي 
خوابند تا صح از خواب بیدار نش��وند، اما از ساعات 
 خواب خود بهره کافي نبرده و انرژي زیادي دریافت

 نمي کنند.
همچنین تحقیقات او گویاي این مطلب هستند که 
کمتر اتفاق مي افتد تا اف��راد حالت هاي خوابیدن 
خود را تغییر دهند و در این میان تنها ۵ نفر بودند 
که اظهار مي داشتند هر شب حالت هاي خوابیدن 

خود را تغییر مي دهند.

تاثير نحوه خوابيدن بر روي سالمتي

بگو چگونه می خوابی تا بگویم چگونه هستی!!
اخبار كوتاه 

ربات چيتا )یوزپلنگ وحشى(

اسباب بازی های مغناطيسى 
تهدیدی برای كودكان

سگى كه دوست دارد گربه باشد!

محققان موسسه فناوری ماساچوست 
)MIT( در ح��ال طراح��ی یک��ی از 
سریعترین ربات های جهان هستند که 
می تواند تا ۱۰ س��ال آینده برای نجات 

جان افراد مورد استفاده قرار گیرد.
ربات چیتا )یوزپلنگ وحش��ی( دارای 
موتورهای سبک وزن و قدرتمندی است 
که انرژی  کمتر از یک مایکروویو استفاده 
می کند؛ همچنین با استفاده از یک الگوریتم خاص، میزان نیروی مورد 

نیاز برای حرکت و بلند کردن پاها تعیین می شود.
 ربات چیتا می تواند تا ارتفاع 4۰ سانتی متر پریده و به مدت ۱۵ دقیقه با 
سرعت 48 کیلومتر در ساعت بدود؛ سرعت این ربات سریعتر از »اوسین 

بولت« سریعترین دونده جهان است.
 محققان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( امیدوارند از این ربات 
تا ۱۰ سال آینده در مأموریت های امداد و نجات در مناطق خطرناک که 
امکان حضور نیروهای امدادی وجود ندارد، به ویژه نجات جان سربازان 

در میدان جنگ، استفاده کنند.
 آژانس پروژه های تحقیقات پیش��رفته دفاعی آمریکا )دارپا( بودجه 
این پروژه تحقیقاتی را تأمین کرده و در عین حال با همکاری محققان 

بوستون دینامیک در حال طراحی ربات مشابهی است.

نتایج نگران کننده یک پژوهش جدید 
نش��ان داد: از آنجایی ک��ه احتمال 
بلعیدن آه��ن رباهای کوچک درون 
اسباب بازی های مغناطیسی توسط 
کودکان زیاد اس��ت و ممکن اس��ت 
منجر به آسیب های جدی نیازمند به 
عم��ل جراحی ش��ود، بهتر اس��ت 
بزرگساالن از بازی کردن کودکان با 
 ای��ن اس��باب بازی ها جلوگی��ری

 کنند.، به گفت��ه مت اس��تریکلند، جراح عمومی بیمارس��تان 
کودکان و دانش��گاه تورنتو، با به کار بردن آه��ن رباهای کروی 
کوچک در اس��باب بازی های ک��ودکان هر روز ش��اهد افزایش 

جراحی های دستگاه گوارش در کودکان هستیم.
تی��م اس��تریکلد، تمرک��ز پژوهش ه��ای خ��ود را ب��ر روی 
 آس��یب های دس��تگاه گ��وارش به وس��یله آه��ن رباه��ا قرار

 دادند.
 بسیاری از کودکان مورد مطالعه نیازمند عمل جراحی بودند و 
در برخی موارد، بخش کوچکی از روده کودکان به دلیل آسیب 

زیاد برداشته شده بود.
در این تحقی��ق، ۲7۲۲ بیمار به دلیل بلعیدن جس��م خارجی 
به بیمارس��تان مراجع��ه ک��رده بودند ک��ه از این می��ان، 94 
 کودک یک آه��ن ربا و 3۰ ک��ودک چندین آهن رب��ا را بلعیده 

بودند.
همراه با آهن ربا، کودکان قطعات کوچک دیگری را نیز می بلعند 
که در دس��تگاه گوارش جذب آهن رباها می شود و سبب پارگی 

روده می شود.
اغلب اوقات تا زمان عکس��برداری که آس��یب جدی به دستگاه 
 گوارش وارد ش��ده اس��ت، هی��چ عالئم��ی در ک��ودکان دیده 

نمی شود.
امروزه آهن رباها ۲۰ برابر قویتر از آهن رباهای قدیمی هستند و 
باعث آسیب بیشتری می شوند. این آهن ربای توپی شکل قوی در 
 کیت جواهرات و یا اسباب بازی های روی میز بزرگساالن وجود

 دارد.

»تالی« نام سگی است که از نژاد هاسکی 
که از روی چه��ره اش به نظ��ر یکی از 
خشن ترین گونه های سگ است که به 
درد نگهبانی خواهد خورد اما این سگ 
تفاوت خاصی با دیگر ه��م نوعان خود 
دارد زیرا با تعدادی بچه گربه بزرگ شده 
 اس��ت و ح��اال خ��ودش را ی��ک گربه

 می پندارد.
ماج��رای س��گ و گرب��ه همیش��ه جال��ب توج��ه ب��وده اس��ت و 
انیمیش��ن ه��ای متفاوتی نی��ز درمورد آن س��اخته ش��ده اس��ت. 
همیش��ه بر این اعتقاد بوده ایم که میان س��گ و گرب��ه حیوانی که 
 حکمرانی می کند س��گ اس��ت اما این م��ورد گاه��ی برعکس هم

 می شود.
 این س��گ خجالتی که به تازگی تصاویری از آن منتشر شده است به 
جای دنبال کردن گربه ه��ا مانند آن ها رفتار م��ی کند و حتی نحوه 
نشستنش هم بیشتر شبیه گربه هاست. این س��گ تا به حال پارس 

نکرده است و بازی های گربه ای دوست دارد.
صاحب این س��گ م��ی گوید وقت��ی برای ب��ازی در محی��ط حیاط 
می چرخد ب��ه دنبال گرب��ه های دیگر می گ��ردد اما گربه ه��ا بنا به 
 چهره اش از او می ترس��ند ولی پس از چند دقیق��ه او را هم نوع خود

 می بینند. 

 پيرزن ۷۷ ساله وزنه های ۹۰ كيلویى
 بلند مى كند

یک مادربزرگ 77 س��اله قادر به بلند کردن وزنه های 9۰ کیلویی است و 
به تنهایی خودروی خود را پنچرگیری می کند.برای عضله ساختن و وزنه 
برداشتن هیچ سنی دیر نیست، کافی است خودتان را باور داشته باشید و 
اراده کنید.»ویلی مورفی« مادربزرگ 77 ساله آمریکایی هر روز به باشگاه 
می رود و با وزنه ها و دس��تگاه های ورزش��ی، ورزش می کند؛ مورفی حتی 
می تواند خودروی خود را پنچرگیری کند، نوه های خود را به راحتی بلند 
می کند و قادر به بلند کردن وزنه 9۰ کیلویی است.وی در مصاحبه با یک 
خبرنگار آمریکایی گفت که در یکی از مسابقات وزنه برداری در محله خود 

شرکت کرده است.
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